
1 

 

   

 
                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 
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                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 10 august 2021, ora 15,00 în  şedinţă  extraordinară  
publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, Primarul 

Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea,  în baza dispoziţiilor art. 133 alin. (2) 

lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 138, alin. (1), art. 155, 

art. 196, alin. (1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 871/06 august 

2021 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei 

Municipiului Tulcea. 
Sunt prezenţi 13 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali în 

funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Mocanu 

Laurenţiu, Pavel Viorica, Porneală Sergiu Cristian, Sela Georgian, Simion 

Dragoş şi Şacu Stere. 

La şedinţă participă domnul George Şinghi - în dubla calitate de 

consilier şi viceprimar al municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf - secretarul 

general al municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu - administratorul public al 

municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-

mediei locale.  
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Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Mergeani Ana 

Elena. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Bună-ziua! 

Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 10 august 

2021. 

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 2 puncte și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 

Supun la vot ordinea de zi. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 13 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Luăm în discuție primul punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea 

pe anul 2021. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1  - aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul consilier Țiu Gabriel Dorin 

Imi pare rău că eu am ajuns un pic mai târziu, dar cel puţin câteva 

consideraţii - voi încerca să fiu foarte scurt.  
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Eu am apreciat foarte mult bugetul pe care l-am aprobat în aprilie, 

era cel mai frumos buget din ultimii 9 ani pe care l-am aprobat, dar și cu 

rectificarea din iunie și cu rectificarea asta, ușor-ușor se păstrează aceleași 

obiceiuri din ultimii 9 ani. Adică întotdeauna la început de an  se prezintă un 

super buget, de nerefuzat, o ofertă de nerefuzat, după care cu cât se apropie 

jumătatea anului sau trecem  în a doua jumătate a anului, obiceiul este de a 

lua din investiții și a da la cheltuială curentă, ca să spun așa. 

Mai mult decât atât, atunci am studiat atent toate bugetele atât ale 

societăților comerciale, de la Energoterm, de la Aquaserv, STP, dar și ale 

celor non societăţi – Baladele Deltei, DIAP, la toate erau prevăzute reduceri 

ale subvențiilor și reduceri ale cheltuielilor.  

Dacă la toate societățile cu o activitate cât de cât productivă sau de 

servicii se putea considera că prin niște acțiuni manageriale extraordinare 

chiar se pot reduce unele dintre cheltuieli și sumele foarte mari pe care și  

le-au tăiat singuri din bugetele propuse prin comparație cu anul trecut chiar 

puteau fi o țintă și chiar  dacă  și-a propus cineva să reducă cu 4 milioane, 

chiar și cu un milion dacă reducea  tot sunt convins că era foarte bine, la 

Baladele Deltei, dacă vă amintiți, încă de atunci am spus că acel buget este 

pe roșu și de aceea la vremea respectivă nici nu l-am votat eu cel puțin și o 

mare parte a colegilor mei.  

De data aceasta, constat că pur și simplu se revine la bugetul de 

anul trecut, adică 4 milioane la STP, 2 milioane la Energoterm, la DIAP 1,9 

milioane dacă îmi amintesc bine. La Baladele Deltei exact 1,3 milioane, cât 

le lipsea pe roșu atunci. 

Baladele Deltei sunt, să spunem, dezavantajate de faptul că la ei 

toate cheltuielile sunt strict de natură salarială. Adică tot  ce nu s-a băgat 

atunci, se bagă acum.  

Dar când văd că peste tot se adaugă exact sumele pe care şi le-au 

redus atunci în martie-aprilie, consider, să spunem aşa, o neseriozitate a 

respectivei conduceri, care a acceptat în martie-aprilie să-şi reducă bugetul, 

subvenţia, iar acum vin exact ca Baladele, păi dacă nu ni-i daţi, noi tragem 

oblonul! 

Probabil că singurii care cu adevărat au probleme majore şi vor 

avea probleme şi mai mari, sunt cei de la Energoterm şi am mai discutat cu 

domnul Teodoru, noi cel puţin în ianuarie plăteam 190 dolari pe mia de 

metri cubi, la 1 august este 510.  

Nu ştiu cum, ce prognoze aveţi dumneavoastră, la energie de la 60 

de euro la 120 euro/megawatt, adică se anunță  o toamnă „superbă”, iar  
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dânşii vor trebui să plătească în avans. Până şi certificatele acelea verzi  ați 

trecut 44 euro, dar sunt 55.  

Deci în mod cert pentru Energoterm probabil nu este ultima 

rectificare, dar revenind, eu consider o neseriozitate a unora dintre 

conducători care și-au propus reduceri masive, de cel puţin 1 milion, dar au 

avut şi 2 şi 4, iar acum vin exact pe aceleaşi sume... 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Nu este vorba de neseriozitate, mecanismele instituţiilor publice, 

sunteţi de atât timp consilier,  sunt convins că le ştiţi foarte bine, ceea ce  

ne-am propus să facem ca şi reorganizare şi este cazul şi la Balade, şi la 

DIAP, şi în societăţi, nu numai în direcţii, nu s-au putut întâmpla până acum 

din varii motive, exclus să fie neseriozitatea cuiva sau... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Este neseriozitate din partea conducerii, care cu aceeaşi mână a 

semnat la începutul lui aprilie un buget cu subvenţia de la Primărie 

înjumătăţită faţă de anul trecut, acum vine şi cere aceeaşi sumă. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Speram să putem să facem această reorganizare... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Să ne înţelegem, nu am acuzat pe cineva din executiv sau pe cineva 

din încăperea aceasta! Dar directorul acela şi contabilul şef care a semnat 

atunci pe înjumătăţirea subvenţiei – bun, acum doar Baladele sunt astăzi cu 

rectificarea bugetară, dar sigur la sfârşitul lunii vor veni şi ceilalţi! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Avem cel puţin două societăţi cu care am discutat de la momentul 

acela să-şi facă reorganizările interioare şi nu s-a întâmplat lucrul ăsta. 

Sigur că măsurile vor fi ca atare. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Aşa a fost foarte frumos, declarativ, executivul prin conducătorii cei 

mai de seamă, dumneavoastră şi primarul aţi spus: da, vom face 

reorganizare, vom face restructurare, vom reduce cheltuielile, iar acum văd 

că primesc exact aceleaşi sume! 
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Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Aşa este, aici aveţi dreptate, dar eu vă spun că o să facem această 

reorganizare, ne asumăm acest minus că nu am făcut-o la timp, dar o să o 

facem, şi o să o facem indiferent de cât sânge o să curgă pe străzi şi cât 

plânset o să fie mai ales de la cei care doar se fac că fac! 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

O secundă: ieri am fost în Consiliul de Administraţie, pentru că fac 

parte din acest consiliu al Baladelor Deltei şi am discutat problema. Dar eu 

nu cred că problema s-a pus că au renunţat la buget, nu au renunţat de loc 

la buget, au fost de acord cu bugetul la momentul acela şi ţineţi minte că am 

susţinut şi am discutat, domnul Ţiu, că vor exista rectificări şi că în mod 

sigur lucrurile vor fi rezolvate. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Aţi văzut, domnul Bibu, că am dreptate? 

Păi faceţi restructurare, că toată lumea ştie că vine luna august şi le 

daţi banii! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Domnul Chistrugă, să ştiţi că chiar pe tema de ieri o să trebuiască 

să mai discutăm un piculeţ, dar după ce terminăm... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dar omul are dreptate, inclusiv în aprilie dânsul le-a promis 

rectificarea de azi! 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Nu eu le-am promis, că nu aveam cum, eu doar le-am spus că orice 

lucru se poate remedia pe parcurs, că asta este situaţia la momentul ăsta... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

V-am povestit atunci, pe mine nu poziția domnului Chistrugă -nu 

numai poziţia dânsului a fost interesantă! Poziţia celor 3 angajaţi, membri 

în Consiliul  de Adminsitraţie, care deşi ştiau că din august nu vor mai avea 

salariu, şi-au votat bugetul acela pe roşu! 

Scuze, domnule profesor! Puteți să continuați! V-ați uitat ideea 

sau... 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Nu, o țin minte de atunci! Dar am terminat! 
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Doamna consilier Mergeani Ana Elena - preşedintă de şedinţă 

Continuaţi discuţiile? 

Dacă nu mai sunt discuţii, trecem la vot. 

Cine este pentru proiectul de hotărâre? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Dacă tot suntem aici, putem să vă dăm răspunsul şi la alte teme, 

dacă este timp şi sunt întrebări. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Doar ca o recomandare, eu consider că justificarea pe care doamna 

Verban a dat-o pentru parcare, în care dânsa se leagă exact de capitolul din 

investiții, dacă vă amintiți parcarea din fața ALUM a fost în obiectivele de 

investiții. In iunie am mutat-o din investiții în cheltuieli de capital din zona 

Gospodăriei Municipale, în justificarea pe care o trece dânsa, este ca și cum 

este lucrarea pe investiții!  

In iunie executivul a justificat într-un anumit fel trecerea de la 

investiţii la Gospodăria municipală pe cheltuială curentă pe anul acesta, iar 

dumneavoastră vă justificaţi suma respectivă din investiţii? Atunci haideți   

s-o băgăm la loc în investiții, dacă asta este justificarea pe care o dați! 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena - preşedintă de şedinţă 

Punctul 2 pe ordinea de zi, 2. Proiect de hotărâre privind 

rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1  - aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ciureanu Constantin 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

S-au purtat discuţii cu privire la acest subiect, dacă mai este ceva 

de adăugat. 
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Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 13 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Cu aceasta, declar închisă şedinţa, vă mulţumesc, o zi frumoasă 

tuturor! 
 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETARUL GENERAL 

       CONSILIER,                                       AL  MUNICIPIULUI TULCEA, 

 

             Ana Elena MERGEANI                                           Leventh IUSUF 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

      

 

        INTOCMIT, 
         Elena ENACHE 


