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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 30 august 2021, ora 13,00 în  şedinţă  ordinară  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. (1) și 

alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), 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. 939/24 august 2021 şi adusă la 

cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali în 

funcţie). 

Lipsesc: domnul consilier Motoc Octavian şi doamna consilier Frandeş 

Claudia Alina. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie – primarul municipiului Tulcea, 

domnii Dragoş Simion  şi George Şinghi - în dubla calitate de consilieri şi 

viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf - secretarul general al 

municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu - administratorul public al 

municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi: directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente din cadrul 

Primăriei Municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi 

ai mass-mediei locale.  
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Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Bună-ziua!  

Aş vrea să vă invit, după deschiderea şedinţei, să faceţi propuneri pentru 

preşedintele de şedinţă. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

O propun pe doamna Luca Andaluzia. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Mai sunt propuneri? 

Doamna consilier Urse Liliana 

Il propun pe domnul Şinghi George. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Aş vrea în primul rand să vă anunţ că doi consilieri, doamna Frandeş şi 

domnul Motoc nu au venit încă, deci sunt  prezenţi 19 consilieri. 

Avem două propuneri pentru preşedintele de şedinţă. 

Supun la vot propunerea pentru domnul Şinghi preşedinte de şedinţă. 

Cine este pentru? 

12 voturi “pentru”. 

Pentru doamna Luca? 

7 voturi “pentru”. 

Deci cu 12 voturi “pentru”, domnul Şinghi George este preşedinte de 

şedinţă pentru 3 luni. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL Impotrivă 

5. HALIŢ TATIANA          Pentru 

6. LUCA ANDALUZIA Impotrivă  

7. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă  

8. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

9. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

10. PAVEL VIORICA          Pentru 

11. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    12. SELA GEORGIAN          Impotrivă  

13. SIMION DRAGOŞ Pentru 

14. SUHOV ANCA Impotrivă 
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15. ŞACU STERE          Pentru 

16. ŞINGHI GEORGE Pentru 

17. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă  

18. URSE LILIANA          Pentru 

19. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă  

 

Domnule preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! 

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 24 de puncte. 

Dacă sunt comentarii cu privire la ordinea de zi.  

Nu sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) ordinea de zi a fost aprobată.  

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

1. Alegerea președintelui de ședință. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea din data de 29 iulie 2021. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 10 august 2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară 

al Municipiului Tulcea pentru trimestrul II al anului 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu 

Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 141/27.05.2021 privind 

aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate și indexate, privind  închirierea 

şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în calitate de partener alături de Asociația 

Pur și Simplu Verde în vederea în vederea aplicării pentru finanţarea şi 

implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene  2014-

2021 (Active Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone 

insuficient deservite) “Sărăcia energetică în România: documentare, informare și 

acțiune”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

8. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la 

„Convenția Primarilor privind Clima și Energia”(Covenant of Mayors for 

Climate & Energy). 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 698 

din anex a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 

privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program 

prelungit nr. 18, Aleea Mugurel, nr. 4, conform măsurătorilor topo cadastrale, în 

vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent 

construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, în suprafață totală de 1176,75 

mp, situat în municipiul Tulcea, zona Parc Victoria – str. 1848, precum și 

modificarea și completarea poziției 653 din anexa Hotǎrârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, referitoare la 

bunul imobil “Parcul Victoria, str. Victoriei”, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

bunului imobil „Parcul Personalităților, str. Isaccei”, înregistrată la poziția 651 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32.200 mp la 15.447 

mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5 



5 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Toamnei, înregistrată la poziția 266 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 3259 mp la 3566 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

construcțiilor provizorii cu destinația de garaje din zona Spitalului str. 1848 - str. 

Iuliu Maniu, înregistrată la poziția 1194 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 1541,15 mp la 3602 mp, din care suprafață construită de 1729 

mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 

674 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, 

strada Miron Costin nr. 6 A, înscris în cartea funciară nr. 37135. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de 

Asistență și Protecție Socială a imobilului, teren și clădire, aparținând 

domeniului public al municipiului Tulcea, str. Navaliștilor nr. 13, în vederea 

funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost 

“Phoenix”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind 

funcționarea și exploatarea stației de încărcare autovehicule privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea intrastructurii 

pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în 

municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 367/20.12.2018. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind 

organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin 

curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 205/27.09.2019. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei 

Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Tatiana HALIȚ, Consilier local 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării procesului de 

bugetare participativă la nivelul Municipiului Tulcea și a regulamentului privind 

modul de derulare a procesului de bugetare participativă. 

- inițiator Tatiana HALIȚ, Consilier local 

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

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 67, 

P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral vechi 5739/1/2, număr 

cadastral nou 42497, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și 

introducerea în intravilan a suprafeţei de 600 mp prin extinderea intravilanului 

Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada Victoriei, nr. 

33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, Tulcea și a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

23. Raport privind activitatea asistenților personali în semestrul I al 

anului 2021.  

24. Diverse. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Suntem la punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 

iulie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

 



7 

 

 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 10 

august 2021l 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 15 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

Patru consilieri s-au abţinut de la vot cu menţiunea: Nu am participat la 

şedinţă. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL Pentru 

5. HALIŢ TATIANA          Pentru 

6. LUCA ANDALUZIA Abţinere  

7. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru  

8. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

9. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

10. PAVEL VIORICA          Pentru 

11. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Abţinere 

    12. SELA GEORGIAN          Pentru  

13. SIMION DRAGOŞ Abţinere 

14. SUHOV ANCA Pentru 

15. ŞACU STERE          Abţinere 

16. ŞINGHI GEORGE Pentru 

17. ŢIU GABRIEL-DORIN          Pentru  

18. URSE LILIANA          Pentru 

19. VIZAUER LAVINIA          Pentru  

 

 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

bugetară al Municipiului Tulcea pentru trimestrul II al anului 2021. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

O mică completare, execuţia bugetară nu se pune problema să nu fie 

aprobată, dar în comisie am remarcat că procentul de realizare a fondurilor 

europene este  de doar 4%, la investiţii proprii era doar de 10%, bănuiesc că 

situaţia se datorează în principal reducerilor din bugetul de investiţii, sper ca 

executivul să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea situaţiei, bănuiesc că nimeni 

nu poate fi de acord cu 4%, cu 10% pe primele 6 luni ale anului, în ritmul acesta 

vom întrece în sens negativ chiar recordul de anul trecut. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare 

Patrimoniu Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul 6, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 141/27.05.2021 

privind aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate și indexate, privind  

închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea 

de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în calitate de partener alături 

de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea în vederea aplicării pentru 

finanţarea şi implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și 

Norvegiene  2014-2021 (Active Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor 

vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică în România: 

documentare, informare și acțiune”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Da, sunt discuţii, doresc ca doamna Zibileanu să ne prezinte puţin    

într-un foarte mic rezumat acest proiect. 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Este un proiect finanţat 100%  din fonduri norvegiene, în care vom fi 

parteneri alături de alte şase municipii din România şi de Asociaţia „Pur şi 

simplu verde”. 

După cum aţi văzut, bugetul este de 4.670 de euro, dar presupune doar 

identificarea grupului ţintă, realizarea a trei focus grupuri şi evident, elaborarea 

unei broşuri care va fi făcută de către liderul de proiect, respectiv Asociaţia „Pur 

şi simplu verde”. 

E un proiect în care adresabilitatea este către grupurile vulnerabile pe 

parte de sărăcie energetică, de informare asupra drepturilor pe care le pot avea. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Este în regulă? 

Dacă nu mai sunt intervenţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea 

la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”(Covenant of Mayors for 

Climate & Energy). 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 
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Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul 9, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

poziției 698 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței 

cu program prelungit nr. 18, Aleea Mugurel, nr. 4, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat 

al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului 

aferent construcțiilor provizorii cu destinația de garaje, în suprafață totală de 

1176,75 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Parc Victoria – str. 1848, precum 

și modificarea și completarea poziției 653 din anexa Hotǎrârii Consiliului Local 
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al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, referitoare la 

bunul imobil “Parcul Victoria, str. Victoriei”, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

In comisia nr.1 – două voturi „pentru” şi două abţineri. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuții sunt? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, în comisie am avut destul de multe discuţii 

referitoare la acest proiect  şi în principal datorită iniţiatorului, care sunteţi 

dumneavoastră. Adică din materialul prezentat, inclusiv în titlu, se tot face 

referire la Parcul Victoria, Parcul Victoria – 55 mii mp, 32 mii mp, la art.3 chiar 

apare ceva de inventariere şi practic toată lumea a înţeles că este vorba despre o 

reactualizare a suprafeţei parcului prin adăugarea celor 1100 mp rezultaţi din 

garaje. 

Foarte târziu, adică abia azi dimineaţă am reuşit să ne lămurim că 

practic se remediază o eroare de strategie a executivului, care a trecut cei 1176 

m în domeniul privat şi acum se trec în domeniul public, pentru a se putea 

dezvolta acolo, înţeleg, proiecte vizavi de parcări. 

Iniţial am avut senzaţia că se adaugă cei 1176 mp la suprafaţa parcului! 

Şi într-o anumită măsură eu personal mă bucuram că uşor, uşor se reîntregeşte 

suprafaţa verde în zona respectivă. 

Inţeleg că totuşi nu este vorba despre aşa ceva, suprafaţa verde rămâne 

cea actuală şi în realitate discutăm doar de trecerea în domeniul public al celor 

1176 mp. Am înţeles corect? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă îmi daţi voie să vă răspund! 

Pentru acest proiect s-a studiat nu doar Parcul Victoria, s-a studiat 

întreaga zonă situată între str.Victoriei, Podgoriilor, Iuliu Maniu şi 1848. S-a luat 

întregul careu de străzi. Şi sunt inventariate, se vede foarte clar, mai multe zone. 

 In primul rând este inventariat Parcul Victoria, a cărui suprafaţă într-

adevăr devine 32232, se studiază şi zonele adiacente parcului, aflate în acest 

careu, inclusiv zonele din jurul blocurilor.  
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Şi se inventariază absolut toate zonele din acest careu care aparţin 

municipiului Tulcea.  

Pe de o parte, cu o carte funciară va fi Parcul Victoria cu această 

suprafaţă şi după aceea vedeţi, există zona I – 9349 mp, zona II – 3873, până la 

zona X – 3466 mp, astfel încât în total se ajunge la 69000 mp, inventariaţi ca 

domeniu public al municipiului Tulcea. Dar sunt zonele din jurul blocurilor. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi să completez un pic! Scopul acestor inventarieri ale 

zonelor din jurul blocurilor, adiacente unui asemenea parc, este pentru a 

promova proiecte de regenerare urbană, care să cuprindă nu doar spaţiul verde 

exclusiv al parcului, ci şi zonele dintre blocuri. Pentru că o regenerare urbană 

priveşte în primul rând întreaga alăturare a zonelor verzi cu a zonelor unde 

cetăţenii locuiesc. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Da, practic s-a studiat fiecare bucăţică din această zonă şi s-a 

inventariat tot ce este public. 

Bineînţeles, de-a lungul timpului zona a suferit diverse schimbări, dar în 

principiu aceste treceri au fost din domeniul public către şcoli, deci către Liceul 

„Grigore Moisil” terenul de sport – aici au mai fost scăderi semnificative, iar din 

zonele adiacente putem vedea că au devenit terenuri private în timp o mică 

baterie de garaje şi un imobil – locuinţă. 

In rest, absolut toate suprafeţele au fost inventariate ca domeniu public. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Recunosc că m-aţi reintrodus în ceaţă! Ceea ce spuneţi acum, 

înţelesesem vineri. Intre timp am înţeles că este vorba doar de terenul de cei 1176 

mp. De altfel, dacă vă uitaţi în articolele 1, 2 şi 3, ca suprafeţe – respectiv 

discutăm doar de cei 1176 mp, în titlul proiectului de hotărâre se vorbeşte doar 

de cei 1176 mp, acum vine întrebarea: deci noi acum dacă am vota „pentru”, am 

intabula efectiv cei 32 mii de mp ai parcului?  

Şi dacă răspunsul este da, de ce nu este trecut explicit?Pentru că în tot 

ce înseamnă denumirea hotărârii şi articolele 1, 2, 3 se face vorbire doar de cei 

1176 mp.  

Este adevărat că pe tot parcursul materialului se vorbeşte de parc, de 55 

mii, 32 mii, de 69 – dar dacă v-aţi propus să intabulăm toată suprafaţa parcului, 

cei 69 mii de mp despre care vorbiţi, de ce nu apar inclusiv în articole? 

In art.3 faceţi referire la o anexă. Dacă te duci la  această anexă găsim 

doar cei 1176, nu găsim 32 mii... 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Aceşti 1176,75  sunt necesari să fie trecuţi din domeniul privat în 

domeniul public, pentru că celelalte suprafeţe erau domeniu public. 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Am înţeles, dar repet întrebarea: dumneavoastră vreţi să intabulăm şi 

cei 32 de mii  tot prin hotărârea aceasta? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Bineînţeles! Şi Parcul Victoria, şi zona adiacentă. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Si unde scrie? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In articolul 3, spune că se modifică şi se completează poziţia 653 din 

anexa hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind actualizarea 

inventarului care aparţine domeniului public, referitoare la bunul imobil Parcul 

Victoria, str.Victoriei. Să înţeleg că trecem această suprafaţă de 1176 din 

domeniu privat în domeniu public, după care venim şi îi aducem la poziţia din 

inventarul public la 653 aferentă Parcului Victoria. Deci pot intra în suprafaţa 

Parcului Victoria, da? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Corect! Parcul Victoria sau zonele adiacente. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Bun, dar articolul 3 nu-mi spune de zone adiacente! Spune strict de 

Parcul Victoria, că se completează... 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Conform anexei nr.1 scrie. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aşa spune: Se modifică şi se completează poziţia 653 din inventar... 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Conform anexei nr.1 şi a planurilor de amplasament şi delimitare a 

imobilelor. E vorba de toate zonele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Da, dar la poziţia 653 aveţi 55 mii mp. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Aceea era poziţia din inventar iniţial. In inventarul DIAP iniţial exista o 

singură poziţie, nu existau zonele din jurul blocurilor, zonele adiacente. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Aveţi perfectă dreptate, dar în anexa pe care o prezentaţi, poziţia 

respectivă, 653 Parcul Victoria şi str.Victoriei – 55 mii. Deci să înţeleg că se 

modifică de la 55 la 32? Şi dacă da, unde scrie? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Scrie în anexa nr.1. Deci devine suprafaţa aferentă Parcului Victoria, 

conform măsurătorilor: 32232 mp. Suprafaţa de teren aferentă zonei I – 9349; 
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suprafaţa de teren aferentă zonei II -3873; suprafaţa de teren aferentă zonei III -

2.071. 

 Practic sunt mai multe cărţi funciare şi tot aşa până la zona X. Sunt mai 

multe cărţi funciare! Că o numim doar pe aceea Parcul Victoria, este una. Dar 

toate fac parte din domeniul public şi toate sunt inventariate şi vor fi intabulate – 

vor avea cărţi funciare separate. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

E o situaţie pe jumătate ascunsă, să zic aşa! In art.1, 2 şi 3 se spune  

explicit de cei 1176, dar nu spune explicit şi de modificarea respectivă. In titlul şi 

în corpul hotărârii de Consilu Local nu spune... 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Eu presupun că se citeşte – consilierii nu citesc doar titlul, se citesc 

toate materialele, cu toate anexele! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Materialele niciodată nu rămân prezentate, de exemplu! Deci mai târziu 

un pic, la punctul nr.19 vom vorbi de Legea transparenţei! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Intotdeauna rămân materialele... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Bun, dar nu stau în spatele hotărârilor publicate pe site. Dacă 

deschidem  site-ul, n-o să găsiţi materialele care... 

Domnul consilier Şinghi George 

Materialul acesta? Haideţi să-l deschidem! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Când l-am deschis ultima dată, nu era decât hotărârea în sine! Nu şi 

rapoartele! 

Domnul consilier Şinghi George 

Există planuri de amplasament pentru fiecare zonă! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu vă propun să faceţi un amendament şi să adăugaţi şi aceste 

suprafeţe. Aşa mi se pare normal, pentru că noi discutăm doar de 1176 mp în 

titlu, în art.1, în art.2, iar în realitate noi vorbim de o diferenţă de 20 mii mp între 

inventarul anilor 90 şi inventarul pe care îl veţi aproba probabil astăzi. 

Domnul consilier Şinghi George  

Nu există o diferenţă, practic este o creştere de la 52 mii la 7 ha, la 69 

mii mp. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Unde scrie în corpul hotărârii?! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Vă propun să spunem aşa - la art.3: Se modifică şi se completează 

poziţia 653 din anexa Hotărârii Consiliului Local nr.59/2011 referitoare la 
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imobilul Parc Victoria, în mod corespunzător, conform măsurătorilor topo-

cadastrale de la suprafeţele aferente zonei de la I la X. Ca să nu existe 

neînţelegeri. Adică faptul că intră toate aceste suprafeţe de la I la X din anexe. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Nu este nicio problemă, numai că din punctul meu de vedere scrie: 

conform anexei nr.1 şi a planurilor – evident, parte integrantă a hotărârii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Bun, atunci haideţi să dăm o suprafaţă totală la poziţia 653. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Problema este că în anexa nr.I nu avem o suprafaţă totală, ci sunt 

înşiruite toate suprafeţele, iar dacă mergeţi mai departe la tabelul general, o să 

vedeţi că la poziţia 653 – care este de altfel şi marcată, apare suprafaţa de 

55.152 mp. 

In schimb, în anexa nr.1 sunt doar notificate toate suprafeţele, dar nu 

sunt însumate. Ca să satisfacem toate... 

E în regulă aşa, domnul Şinghi? 

Domnul consilier Şinghi George  

E în regulă, avem o suprafaţă însumată? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Să punem în articolul 3 suprafaţa totală. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Vreţi să luăm pauză 5 minute să formulaţi amendamentul? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, eu cred că vă pierdeţi în detalii, noi facem aici nişte 

lucruri care trebuiau – nici măcar n-ar fi trebuit să vorbim despre ele, trebuiau 

să le facă strămoşii noştri! 

Şi cred că vă pierdeţi foarte mult în aceste detalii! 

Domnul consilier Şinghi George  

Deci la final vom avea câte o carte funciară pentru fiecare dintre aceste 

zone. Este la fel cum am făcut data trecută, o hotărâre pentru mai multe străzi. 

Nu am însumat toate străzile! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, dar aici apare că introducem la 653 la Parc Victoria! In mod 

normal ar trebui să fie o singură carte funciară, Parcul Victoria! 

Domnul consilier Şinghi George 

Nu, vor fi mai multe cărţi funciare şi din motive de delimitare fizică. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi din motive de delimitare fizică, şi din motive de structură, ele pot 

forma un ansamblu, cum o să vedeţi mai târziu despre zona Parcului 

Personalităţilor. Nu putem să facem o carte funciară a întregului oraş, poftim! Şi 

să spunem oraşul are atâtea sute de hectare. 
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Nu, este zona X care este împărţită în mai multe cărţi funciare, 

important este ca ele să fie intabulate, să aibă conexiuni unele cu altele, dar 

niciodată nu pot fi toate făcând parte dintr-o singură carte funciară, pentru că 

după aceea de fiecare dată când am dori ceva, ar trebui să dezmembrăm! 

Şi ele sunt împărţite logic, pe componente: componente stradale, 

componente garaje, componente  spaţii verzi, componente terenuri aferente 

utilităţilor sau accesului pietonal şi tot aşa. 

Dar este pentru prima dată când faceţi aşa ceva şi eu cred că există 

astfel de neînţelegeri, pentru că nu v-aţi mai confruntat cu astfel de lucruri! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel  Dorin 

Trebuie să recunoaşteţi că vorbim în titlu de o supraţă de 1100 mp  şi în 

realitate vorbim de 69 mii mp. 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel  Dorin 

Nu ştiu de ce vă opuneţi în a scrie 69 mii mp. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu se opune nimeni, va fi trecut. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel  Dorin 

Lăsaţi cele două doamne juriste să facă acea completare! Rugămintea 

mea. 

Domnul consilier Şinghi George 

Propuneţi amendamentul, sigur că da! Amendamentul va fi supus la vot. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Se modifică şi se completează poziţia 653 din anexa Hotărârii 

Consiliului Local nr.59/2021 privind actualizarea... nu mai citesc tot..., conform 

măsurătorilor topo-cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, conform 

anexei nr.1 şi a planurilor de amplasament şi de delimitare a imobilelor, 

suprafaţa rezultată fiind de 69 mii – cât este  -  deci suprafaţa totală fiind de 69 

mii... 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Haideţi să fim riguroşi!  

Deci după ultima virgulă... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, deci înainte de „care fac parte din prezenta hotărâre”, suprafaţa 

totală fiind de ... Spuneţi! 

Domnul consilier Şinghi George 

69558 mp. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Exact!  

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Virgulă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Corect? 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, exact! 

Domnul consilier Şinghi George - preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot amendamentul. 

Cine este pentru? 

Domnul consilier Şacu Stere 

Eu nu sunt de acord şi am să vă spun de ce: eu m-am lovit în mediul 

privat de chestia asta! Aveam două suprafeţe, le-am unit şi acum mi se cere să le 

despart din nou! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dar nu se despart! Este vorba de suprafaţa totală de la poziţia 653. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Haideţi, supuneţi la vot şi ga ta, ajunge! 

Domnul consilier Şinghi George- preşedinte de şedinţă  

Deci rămân în continuare cele 11 cărţi funciare, menţionăm doar 

suprafaţa însumată a acestora. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Exact, de la poziţia 653! 

Domnul consilier Şinghi George- preşedinte de şedinţă  

Cine este pentru acest amendament? Doriţi vot nominal sau prin 

ridicare de mână? Prin ridicare de mână. 

Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. 

Cine se abţine? 

O abţinere. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Pentru 

5. HALIŢ TATIANA          Pentru 

6. LUCA ANDALUZIA          Pentru  

7. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru  

8. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

9. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

10. PAVEL VIORICA          Pentru 

11. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    12. SELA GEORGIAN          Pentru  
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13. SIMION DRAGOŞ Pentru 

14. SUHOV ANCA Pentru 

15. ŞACU STERE          Impotrivă 

16. ŞINGHI GEORGE Pentru 

17. ŢIU GABRIEL-DORIN          Pentru  

18. URSE LILIANA          Abţinere 

19. VIZAUER LAVINIA          Pentru  

 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin acest 

amendament. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? . 

Cine se abţine? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă bunului imobil „Parcul Personalităților, str. Isaccei”, înregistrată 

la poziția 651 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 32.200 

mp la 15.447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil, cu trei voturi „pentru” şi o abţinere. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, aş ruga pe cineva care a iniţiat proiectul, să ne dea 

câteva detalii, în ce constă diferenţa aceasta. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Vă răspund eu, dacă îmi permiteţi! Dacă veţi verifica pe hartă, suprafaţa 

veche de ... 

 

 



20 

 

 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi cer scuze că vă întrerup, eu cer pentru opinia publică, nu pentru noi. 

Noi am înţeles! 

Domnul  consilier Şinghi George 

Suprafaţa întreagă va reprezenta întreaga zonă între str.Isaccei, 

str.Portului şi str.Lac Ciuperca. Deci includea şi Sala Sporturilor,  şi suprafaţa 

de teren din spate. Acum se actualizează şi se inventariază exclusiv suprafaţa de 

teren care este în domeniul municipiului. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Care este aferentă parcului, fără terenul de la Sala de Sport, din faţa 

Sălii, din spatele Sălii, Sala Sporturilor şi terenul din faţă sunt ale Consiliului 

Judeţean. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Exact! Aici se face şi o actualizare, adică cifra iniţială, suprafaţa aceea 

de 32 mii era foarte veche. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Deci diferenţa o reprezintă o suprafaţă care aparţine de Consiliul 

Judeţean. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Da, Sala Sporturilor şi încă o suprafaţă de teren din spate. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Care este concesionată. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este tot a UAT-ului, preluată de la Ministerul Invăţământului, dacă nu 

mă înşel, prin acel schimb de teren, dar care are altă destinaţie, nu de parc! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, şi prin  această modificare, atunci când noua carte 

funciară va fi gata, se vor putea include ridicările topo şi  studiile geotehnice la 

care lucrăm, pentru că şi Parcul Personalităţilor, alături de str.Isaccei, 

str.Portului sunt propuse tot în cadrul unui proiect de regenerare urbană, iar 

toate acestea la un loc, alături de studiile de care v-am pomenit, vor sta la baza 
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unui studiu de fezabilitate, mai întâi a unui concurs de soluţii, pentru a putea 

regenera întreaga zonă din punct de vedere peisagistic, din punct de vedere al 

circulaţiei, din punct de vedere al locurilor de parcare.  

Era necesară, este ultima etapă şi sunt etape destul de greoaie, pentru 

că nu au mai fost făcute în trecut. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Mulţumim! 

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 266 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 3259 mp la 3566 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

 Punctul  nr.13, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje din zona Spitalului 

str. 1848 - str. Iuliu Maniu, înregistrată la poziția 1194 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1541,15 mp la 3602 mp, din care suprafață 

construită de 1729 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în 

suprafaţă de 674 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat 

în Tulcea, strada Miron Costin nr. 6 A, înscris în cartea funciară nr. 37135. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea 

Direcției de Asistență și Protecție Socială a imobilului, teren și clădire, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, str. Navaliștilor nr. 13, în 
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vederea funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost 

“Phoenix”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

In comisia nr. 5 au fost două voturi împotrivă şi două abţineri. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuţii sunt? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, discuţii au fost pe faptul că aici nu s-a făcut 

niciodată schimbare de destinaţie a imobilului, el a avut o anumită funcţiune, s-a 

transformat în acest centru, dar nu am avut o schimbare de destinaţie printr-un 

act emis de Serviciul de Urbanism! 

Din ce ne aducem noi aminte, funcţionează aici şi un compartiment al 

Poliţiei Locale, nu? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dispeceratul. 

Domnul Grigore Alexandru – director Direcţia Poliţie Locală 

Este sediul nr.2 al dispeceratului. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi va rămâne acolo acest dispecerat? 

Domnul Grigore Alexandru – director Direcţia Poliţie Locală 

Da. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Atunci dăm în administrare la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 

întreg imobilul sau mai puţin cu partea care este sediul dispeceratului? Intreb! 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

A expirat perioada de dare în administrare a Centrului Social de 

Urgenţă Pheonix pentru persoanele fără adăpost. Continuă activitatea aşa cum a 

fost, inclusiv cu partea de monitorizare a Poliţiei Locale. Atât! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Deci direcţia administrează şi biroul administrativ sau cum? 
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Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Nu, este dată în administrarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 

întreaga clădire. Dar o cameră este utilizată de către Poliţia Locală, cu 

aparatura pe care o au, pentru monitorizarea cartierului Dallas. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.16, Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului 

privind funcționarea și exploatarea stației de încărcare autovehicule privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

intrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 367/20.12.2018. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuţii sunt? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 
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Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, regulamentul se modifică pentru că au fost incluse 

alte staţii de încărcare electrică a autovehiculelor, fac parte dintr-un proiect mult 

mai mare şi mai complex, în care la final vom avea mai multe în următorii doi 

ani, acum se montează patru, două dintre ele au fost montate săptămâna trecută 

la Pelican şi la Piaţa Nouă şi încă două vor fi montate săptămâna aceasta la 

Sindicat şi la Babadag. Deja cei de la DIAP au marcat parcările unde staţiile 

montate funcţionează. 

Au fost solicitări foarte multe de la cetăţeni cu privire  la creşterea 

numărului staţiilor de încărcare electrică, Primăria având o singură staţie, cea 

de aici, din faţa sălii Consiliului Judeţean, care aparţine tot Primăriei 

Municipiului Tulcea 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Mulţumim! 

Luăm în discuţie punctul nr.17,  Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport 

local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Vom vota în şedinţă. Nu ne-am dat avizul. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuții? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, în primul rând noi am avut şedinţa în urmă cu o oră, 

comisia juridică, pentru că membrii comisiei nu au putut să se întrunească mai 

devreme. 

Aş fi vrut ca iniţiatorul sau persoanele care au lucrat la proiectul de 

hotărâre să ne spună câteva cuvinte, în ce constă această modificare, completare. 

Mulţumesc! 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Aşa cum scrie şi în articolul 1, este vorba despre o renumerotare. Fiind 

renumerotat art.9 din regulament, spunem: se dă o nouă renumerotare, după cum 

urmează... Ideea este că au fost două articole cu acelaşi număr şi a fost necesară 
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renumerotarea. Aceasta este singura explicaţie, nu este nimic modificat faţă de 

ceea ce era anterior în proiect. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Nu cred că este aşa! De exemplu, la articolul 1 ne zice că articolul 9 din 

regulament se modifică, dându-se alineatelor o numerotare, după cum urmează şi 

se înşiră. Deci e doar vorba de renumerotare? Nimic, textul rămâne neschimbat? 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Exact. Este vorba de renumerotare. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Avizul comisiei nr.5? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă doar se renumerotează şi nu este o completare, modificare, da. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Deci avizul comisiei 5 este favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei 

Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuţii sunt? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.19, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Tulcea și a 

regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Discuţii sunt? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul 20, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna  consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil, cu amendament. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, în cadrul comisiei am propus o modificare a art.6 

litera b) în sensul să aibă următorul enunţ: Personalităţi din domeniul culturii, 

artei, ştiinţei, învăţământului, sănătăţii sau alt domeniu de activitate, care prin 

creaţia şi activitatea lor profesională recunoscută, contribuie în mod deosebit la 

prestigiul oraşului Tulcea şi al României. 

Litera b) suna în felul următor: Personalităţi care prin realizările lor au 

făcut cunoscut numele municipiului Tulcea în ţară şi în străinătate. 

Am convenit cu colegii din comisia juridică să aibă acest enunţ. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

L-aţi detaliat foarte frumos! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Puţin, ca să nu fie eventual restrictiv. Dacă sunteţi de acord! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Supunem la vot amendamentul. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin 

amendament. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul 21, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, 

extravilan, T 67, P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral vechi 

5739/1/2, număr cadastral nou 42497, Tulcea, a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 600 mp prin 

extinderea intravilanului Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, 

strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, Tulcea 

și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, dacă îmi permiteţi! 

Aş vrea ca cineva să prezinte acest proiect, este vorba despre un bloc 

într-o zonă de case, eu îmi aduc aminte că acest proiect a mai fost supus 

aprobării Consilului Local. 

Reprezentantul proiectantului  

Este vorba despre o clădire rezidenţială în spiritul locului str.Victoriei, 

pe care noi am propus-o de acum un an de zile, însă a fost o sincopă de 

organizare la nivel de comisie tehnică de urbanism şi de avizare în Consiliul 

Local, PUZ-ul a fost retras, s-a reluat procedura de avizare şi am ajuns acum 

după un an de zile să reluăm această discuţie. 

Zona aceasta, str.Victoriei este destul de sensibilă, este o zonă istorică şi 

care a suferit în ultima perioadă datorită inserţiilor absolut aiuristice făcute de 

către cetăţeni, ceea ce propunem noi este o construcţie normală, P+2 care se 

înscrie  în limitele zonei, acel etaj 3 retras este un etaj care va face parte din 

alura blocului şi va da importanţă mai ales faptului că imobilul se află undeva la 

o intersecţie de străzi. 

PUZ-ul a obţinut avizul comisiei zonale de monumente istorice de la  

Constanţa, care a venit cu unele modificări asupra alurii împrejmuirii. 

Este vorba de o construcţie relativ mică, între 6 – 8 apartamente, soluţia 

finală încă nu este făcută, deci este o clădire rezidenţială de cartier de locuire tip 
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urbană, într-o zonă de regim de înălţime – ceea ce este foarte important de 

subliniat este că această clădire conform Planului Urbanistic General existent şi 

în vigoare se află de fapt într-o zonă de P+4.  

Ceea ce propunem noi prin PUZ este scăderea regimului de înălţime. Iar 

acel etaj 3 este retras, este elegant şi nu va afecta pe nimeni nici din punct de 

vedere al însoririi şi nici din punct de vedere al vizibilităţii. 

Sperăm noi să iasă  o clădire care va potenţa puţin str.Victoriei. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

N-am înţeles ce e cu acea sincopă la care faceţi dumneavoastră referire 

că s-a retras, s-a retras pentru că dacă îmi aduc aminte în comisia juridică s-a 

propus un P+2, nu P+3 tocmai având în vedere şi gabaritul străzilor, pentru că 

poziţia acolo este la o intersecţie cu str.Crivăţ, care abia dacă preia  un singur 

sens.  

Intrebarea este cum se va face accesul, pentru că aveţi prevăzute şi 

locuri de parcare, vreau să ştiu cum se va face accesul la aceste locuri de 

parcare. 

Reprezentantul proiectantului 

Locurile de parcare vor fi parţial la demisol şi câteva locuri de parcare 

la suprafaţă pe str.Victoriei, în interiorul incintei noastre, deci nu vor fi locuri de 

parcare pe stradă, la nivelul străzii. 

Ceea ce propunem este acel parter care jumătate va fi ocupat de 

parcare, jumătate va fi liber, pentru că undeva la parter se propune şi un spaţiu 

relativ comercial, mai mult de tip servicii medicale sau cabinet stomatologie. Vor 

fi servicii compatibile cu str.Victoriei şi cu ceea ce trebuie să fie str.Victoriei. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Care va necesita alte locuri de parcare.  

Vă spun pentru că mai avem un imobil pe str.Victoriei, care tot aşa ni se 

prezintă foarte frumos în documentaţii, unde era o locuinţă cu o cofetărie şi văd 

că sunt apartamente de vânzare, ceea ce noi nu-mi aduc aminte să fi aprobat prin 

PUZ-ul care ni s-a supus votului şi după aceea lumea ne trage pe noi de urechi, 

de aceea v-am întrebat.  

De aceea pun aceste întrebări, pentru că am aprobat alte blocuri unde a 

dispărut trotuarul, pentru că s-a făcut acces spre parcajul blocului. 

Reprezentantul proiectantului 

Nu este cazul aici, parcarea este în incintă. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Puneam până la urmă problema care este diferenţa dintre această 

documentaţie şi cea din str.Gavrilov Corneliu! Mulţumesc frumos! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă spun eu care este diferenţa: diferenţa dintre această lucrare care a 

trecut acum şi pe sub furcile caudine ale tuturor celorlalte instituţii care au vizat 
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şi care au pus condiţii şi care a avut un PUZ în dezbatere, iar diferenţa dintre 

aceasta si  cea propusă pe Corneliu Gavrilov era că pe lângă regimul de înălţime  

mult mai mare decât cel prevăzut în PUG, oamenii de acolo au solicitat de-a 

lungul timpului şi au contestat PUZ-ul respectiv! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Dacă nu mai sunt discuţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă   

Punctul nr.23, Raport privind activitatea asistenților personali în 

semestrul I al anului 2021.  

Dacă sunt discuţii? 

Nu sunt. 

Trecem la punctual 24,  Diverse. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Am două probleme de informat Consilul Local, una dintre ele este că am 

trimis pe data de 03.08 un e-mail la mai mulţi factori de conducere din Primărie, 

city manager, primar, doamna director economic, doamna directoare de la 

AGROPIEŢE, o propunere şi o solicitare de discuţie pe un draft practic de 

proiect, de tarabe sociale în pieţele tulcene, era o intenţie pe care voiam să 

vedem dacă putem să o rezolvăm printr-o hotărâre de Consiliu Local ulterioară, 

având în vedere că Agropieţe este o societate pe acţiuni, nu este o direcţie din 

Primărie, am vrut să purtăm un dialog să  vedem ce am putea face şi dacă am 

putea face – faptul că în ţară sunt multe primării care déjà au trecut la fapte în 

acest sens, iar eu remarc şi cred că şi voi, că ar fi nevoie în Tulcea pentru că 

avem foarte multe zone în care bătrânele, bătrânei – deci nu producători care vin 

de la ţară cu cantităţi mari de legume-fructe, ci oamenii care vin cu un borcan de 

murături micuţ, cu un borcănel de miere, nu au unde să vândă aceste produse şi 

stau în locuri care nu sunt potrivite pentru aspectul oraşului nostru, pe care noi 

cu toţii îl dorim mai frumos. Ţi-e şi milă de ei, dar îţi pare şi rău pentru cum 

arată situaţia de fapt. 

Eu am remarcat în E3 o zonă şi am tot spus despre ea şi îmi pare rău, 

pentru că eu am spus să găsim soluţii şi Poliţia Locală s-a dus la acele bătrânele 

şi le-a spus că doamna consilier Haliţ Tatiana - şi chiar m-au certat şi am 

încercat să le explic că de fapt sunt bune intenţii, dar li s-a dat o altă interpretare 

şi am vrut să ştiţi şi dumneavoastră că solicit în continuare o discuţie pe acest 



32 

 

subiect şi poate îl rezolvăm cumva, mai ales că într-o discuţie cu Ştefan Grecu, 

chiar tu Ştefan ai zis că eşti deschis la discuţii. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu sunt deschis, stimată doamnă consilier, la orice fel de discuţie, nu 

înseamnă că orice fel de discuţie poate avea şi rezolvare. 

Pentru a descoperi soluţii la toate tipurile de solicitări, unele necesită 

timp, altele necesită soluţii de care noi nu  dispunem acum, eu ştiu că în prima 

fază doamna Rodica Pascale a discutat despre solicitarea dumneavoastră, o să o 

rog să purtaţi discuţii… 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Am avut déjà şi îi mulţumesc, în sfârşit, acum după aproape o lună m-a 

chemat la dânsa, am vorbit…  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dar nu trebuie să spuneţi “în sfârşit”, dumneavoastră trebuie să 

apreciaţi faptul că într-un termen destul de scurt,de o lună de zile şi ceva, dar noi 

primim 700 de solicitări pe zi şi de la dumneavoastră jumătate, ori este firesc ca 

orice problemă pe care ne-o solicitaţi trebuie să fie tratată cu atenţie, pentru că 

altfel riscăm a se spune că nu ne-am aplecat asupra ei. 

Dacă cu doamna Rodica aţi discutat şi dacă aveţi propuneri pentru 

viitor care să concretizeze ceea ce solicitaţi dumneavoastră, sunt convins că ele 

vor fi şi pe ordinea de zi la un moment dat  în Consiliul Local. 

Şi ştiţi  din experienţa dumneavoastră că sunt foarte mulţi cetăţeni care 

s-au învăţat să-şi desfăşoare activitatea într-o anumită zonă  şi într-un anumit fel! 

Ori indiferent ce fel de soluţii am găsi pentru creşterea calităţii vânzărilor 

produselor naturale, unele dintre ele se fac şi cu măsuri coercitive. 

Atât timp cât există o legislaţie care ne spune că ele trebuie să aibă un 

minimum de lucruri pe care trebuie să le îndeplinească, atât timp cât există şi 

cazuri concrete de oameni care au reclamat că lucrul pe care l-au cumpărat nu a 

fost cel de calitatea la care li s-a spus, de aceea situaţia nu este foarte uşor de 

instrumentat şi uşor de rezolvat. 

Sunt oameni cărora indiferent cât le propui şi le dai spaţii care să fie 

verificate de direcţiile de sănătate publică şi să se încadreze în toate normele 

pentru a le putea vinde acolo, nu doresc înscrierea în acel spaţiu şi probabil că 

de la Răzvan aţi aflat că ei continuă să-şi desfăşoare activitatea în cu totul şi cu 

totul alte moduri şi în cu totul şi cu totul alte spaţii. 

 Ori dacă vrem să ajutăm şi noi vrem să ajutăm şi pe bătrânica 

respectivă, trebuie să-l punem la punct şi pe cel care o încurcă pe bătrânica 

respectivă şi nu respectă absolut nici o noimă din toată legislaţia cu privire la 

produsele agricole.  
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De aceea situţia este complexă şi mă bucur că aţi stabilit să discutăm 

într-un cadru mai larg, poate până la urmă îi convingem pe ei să fie cât mai 

corecţi din punct de vedere al muncii pe care o desfăşoară. 

Pentru că dacă am merge acasă la un producător adevărat, care 

plăteşte toate dările pentru a ajunge cu roşia aceea la târg şi el munceşte efectiv 

foarte mult în solariile lui acolo, am vedea o frustrare din partea lui dacă noi      

l-am pune într-o concurenţă neloială cu unul care nu face acelaşi lucru şi i-ar 

conveni mult mai bine să treacă peste aceste taxe şi să vândă din portbagaj. 

 Ori cred că dacă îi adunăm pe toţi, mai ales pe cei care sunt puşi acolo, 

acolo, acolo şi le-am spune că le putem oferi şi noi ceva, dar şi ei trebuie să facă 

ceva, poate i-am convinge pe mai mulţi, nu pe toţi! 

Şi sunt convins că din astfel de întâlniri găsesc ceva bun. 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi daţi voie! Activitatea unei pieţe impune nişte reguli, totuşi, 

sanitare, de aces rutier ş.a.m.d. 

Nu ştiu, din punctul meu de vedere nu cred că este ok să permitem 

vânzarea – adică să amplasăm tonete acolo unde se vinde pe trotuar, pentru că 

acolo... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă descoperim şi celelalte lucruri care fac ca acea tonetă să poată 

îndeplini condiţiile... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Cred că ar fi mai ok dacă în regulamentul de funcţionare al pieţelor din 

municipiul Tulcea am putea să gândim un articol pentru persoanele cum este 

cazul unei bătrâne care are o pensie foarte mică şi vinde pătrunjel de la ea din 

curte. Deci să nu-i percepem taxa pentru o tarabă dintr-o piaţă normală, o piaţă 

care îi asigură o toaletă, îi asigură un pumn de apă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dar eu cred că nu are taxa mai mare, trebuie să ne uităm aici, doamna 

se duce acolo pentru că acolo are vadul ei! 

Doamna consilier Suhov Anca 

De acord, dar de exemplu pe 1848 va apărea piaţă, da, unde vorbeam de 

punctele unde vând pătrunjel şi crizanteme. Va apărea o piaţă un pic mai jos, este 

totuşi şi piaţa din E3, aşa micuţă cum e, dar va fi cea de lângă ANL-uri. Nu ştiu 

dacă chiar e o problemă! Poate găsim o soluţie să nu-i luăm taxă pentru folosirea 

unei tarabe. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O rugăm pe Rodica să ne spună ceva, legat de ce aţi spus 

dumneavoastră. 
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Doamna Pascale Rodica – director SC AGROPIEŢE S.A. 

Această iniţiativă a plecat de la sectorul 5, unde activitatea pieţelor 

agroalimentare se desfăşoară în cadrul unor servicii sau  direcţii din cadrul 

primăriei. 

Societatea AGROPIEŢE desfăşoară o activitate economică bazată pe 

principii de concurenţă, de profitabilitate, de eficienţă, de eficacitate. 

Ne desfăşurăm activitatea după două acte normative de bază, aş aminti 

un articol foarte important, că în piaţă nu au voie să intre decât persoanele care 

sunt autorizate, care dispun de un atestat de producător, în momentul în care se 

constituie aceste tonete sociale în perimetrul pieţei, cumva se încalcă 

reglementări legale care stabilesc efectiv funcţionarea de piaţă. 

Pe de altă parte nu spun că nu se poate face acest lucru, exact cum 

spunea şi domnul primar, e vorba şi de principii de concurenţă, pentru că să ştiţi 

că în pieţele agroalimentare sunt bătrânele şi vând din curtea lor şi pătrunjel, şi 

10 ouă, şi un borcan de bulion, dar aceste bătrânele trec întâi pe la Direcţia 

Sanitar-Veterinară, acele ouă sunt verificate şi cumva asigură o securitate a 

produselor care sunt expuse spre comercializare. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Şi tariful pe care îl plătesc este similar cu cel al celorlalţi? 

Doamna Pascale Rodica – director SC AGROPIEŢE S.A. 

Noi avem un tarif pentru producători un pic mai mic decât cel pe care îl 

percepem persoanelor juridice. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Atunci înseamnă că problema este rezolvată practic! 

Doamna Pascale Rodica – director SC AGROPIEŢE S.A 

Dar exact cum spunea şi domnul primar, este mult mai facil dintr-un 

anumit punct de vedere să vindem pe un trotuar, unde nu avem concurenţă, unde 

nu trebuie să ne verificăm produsele la Direcţia de Sănătate Publică sau la DSV, 

a fost un caz foarte mediatizat pe on-line, în momentul în care o persoană fizică 

comercializa lapte, produse din lapte în trei zone diferite din municipiu, dumneaei 

a afirmat că nu are loc în piaţă şi profit de această ocazie să spun şi în acest 

moment că în fiecare din pieţele pe care le administrăm există disponibilitate, 

există locuri libere pentru producătorii agricoli, în momentul în care am invitat-o 

la discuţii pe doamna respectivă, pentru că este nedrept când afirmi că nu ai loc 

în piaţă de samsari, neadevărat de altfel, dumneaei nici nu ştia de hala de 

produse de  lactate din Piaţa Sf.Gheorghe, care este considerată piaţa cu cel mai 

mare vad, unde noi le punem la dispoziţie vitrine frigorifice, apă caldă-apă rece, 

aer condiţioant, gresie-faianţă, plus ceea ce vă spuneam, produsele sunt 

verificate de circumscripţia sanitar-veterinară din perimetrul pieţei. 

Şi atunci vedeţi apărând şi aceste principii de concurenţă, eu nu cred că 

o bătrânică care a vrut să-şi comercializeze produsele nu a avut loc în piaţă! 
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Şi dumneavoastră, şi orice cetăţean, dacă are cunoştinţă că un 

producător a fost alungat din piaţă, eu am rugămintea să aduceţi la cunoştinţă 

acest lucru! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Urmează să ne întâlnim! 

Mai aveam un punct la ”Diverse”, care face referire la acele locuri 

dintre blocuri care sunt incluse în catalogul spaţiilor verzi în evidenţa de la 

Primărie, dar ele sunt folosite ca parcări şi îi înţeleg pe oamenii care le folosesc 

ca şi parcare, efectiv nu mai au unde să-şi pună maşinile. 

Eu vă rog să căutăm împreună soluţii, astfel încât să fie clarificate toate 

aceste situaţii, care se regăsesc în toate cartierele din Tulcea. Eu una ştiu de ani 

de zile în zona în care locuiesc eu, în cartierul E3, în apropierea terenului de 

sport cel frumos.  

De la DIAP am înţeles că sunt cam în toate cartierele spaţii unde practic 

cetăţenii parchează, nu plătesc parcarea şi este un fel de abuz, să spun aşa mai 

direct, nici spaţiul acela nu mai este întreţinut, că nu se poate, ca şi spaţiu verde 

şi o ţinem tot aşa de ani de zile în foarte multe cartiere, cu aglomerările ăstea, nu 

e nici aşa – nici aşa, cetăţeanul nu e prea vinovat, consider eu, pentru că efectiv 

nu are unde şi nimeni nu se ia de el, spaţiul acela este deteriorat, dar el figurează 

ca spaţiu verde, ori nu e deloc verde! E chiar pământ bătătorit şi când plouă este 

numai noroi acolo. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Da, aşa este, aveţi dreptate, situaţia locurilor de parcare rezidenţiale nu 

este foarte clară, există o evidenţă foarte vagă la DIAP, vreau să vă spun că în 

perioada imediat următoare vom inventaria, vom digitaliza aceste locuri de 

parcare, le vom transpune pe o hartă cu un ortofotoplan astfel încât să ştim exact 

câte locuri de parcare avem şi unde sunt, iar acest proiect se va finaliza cu o 

platformă digitală de rezervare a acestor locuri de parcare de reşedinţă, iar în al 

doilea rând, în ce priveşte spaţiile verzi şi registrul aferent tocmai de aici şi 

iniţiativa de a intabula acele zone, pentru a putea promova proiecte de 

regenerare urbană prin care să reînviem aceste spaţii verzi, să venim cu proiecte 

prin care să facem ca spaţiile de la trotuar şi inclusiv locul de parcare şi spaţii 

verzi să capete o altă faţă. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Mulţumesc frumos că veţi face ordine în sensul ăsta, pentru că remarc 

faptul că situaţia asta este de foarte mulţi ani. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi! De asemenea vom încerca să găsim o soluţie, aşa 

cum o practică alte oraşe, prin care spaţiile verzi – poate prima dată măcar ca 

exemplu, am dat deja în lucru consilierilor această intenţie de a găsi soluţia prin 

care anumite spaţii verzi să fie date în utilizare în anumite condiţii şi în baza unui 
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regulament aprobat de Consiliu, asociaţiilor de proprietari sau acolo unde 

asociaţiile nu-şi doresc acest lucru, locatarilor care vor să le îngrădească în 

limita unor acţiuni pe care dumnealor le pot lua acolo, a nu ne gândi la grătare, 

ci la a petrece timpul liber la o cafea, de exemplu, ori numai spaţii verzi nu sunt 

acelea unde au fost puse maşinile direct acolo, dar vă spun, din vizitele pe teren 

că ar fi găsit soluţii să nu pună chiar în spaţiul verde, ci să pună în imediata 

vecinătate, cum sunt în mai multe cartiere, unde acum încercăm să facem un pic 

de ordine. 

Suntem încă deficitari la problema parcărilor, pentru că ea nu este o 

problemă ce ţine doar de simpla descoperire a cât mai multe locuri de parcare,  

ci înseamnă regulamente ce privesc modul de taxare a parcărilor, programe prin 

care orice tulcean sau orice alt cetăţean care intră în Tulcea să le poate avea la 

dispoziţie pentru a putea să acceseze cât mai uşor loc de parcare, nu este simplu 

de a-l construi, pentru că şi atunci când încerci să-l faci mai repede poţi fi 

contestat de către acei care nu-şi doresc să se realizeze  într-un termen mai scurt 

locuri de parcare în plus, la momentul actual suntem în discuţii în cadrul unei 

comisii cu Poliţia Municipiului Tulcea, care a propus realizarea în mai multe 

zone din Tulcea a unor sensuri unice, pe care le vom pune apoi, după ce le vom 

viza, în public pentru a fi văzute, bineînţeles cu completarea tuturor  însemnelor 

de circulaţie aferente transformării unor străzi în sensuri unice, concomitent 

Direcţia de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu va transforma partea cealaltă 

de sens unic în parcări, pe care le va marca şi concomitent cu aceasta să se facă 

şi un inventar al parcărilor, parcări care trebuie plătite din punctul meu de 

vedere în totalitate, în funcţie de modul lor – că sunt parcări de reşedinţă sau 

sunt parcări pentru utilizare scurtă sau pe termen lung, am finalizat licitaţia 

pentru proiectare pentru park & ride care să cuprindă toate dotările de care au 

nevoie turiştii care intră în oraş, pentru a lăsa maşina în siguranţă.  

Lucrurile acestea eu le văd ca fiind palpabile undeva la jumătatea 

anului viitor, pentru că, repet, este un lucru destul de complex de făcut, noi nu am 

realizat până acum decât nişte parcări rezidenţiale care au produs un haos între 

localnici, fiecare îşi doreşte o parcare rezidenţială, fiecare îşi doreşte să fie 

numai a lui, fiecare mai îşi vinde un garaj, se mută în altă zonă şi mai vine că mai 

vrea şi locul acela din urmă, toate aceste lucruri sunt complexe şi lucrăm la 

fiecare în parte. Dar este de durată, iar eu îmi asum această aşteptare foarte 

mare pe care o au tulcenii în privinţa locurilor de parcare. 

Cert este că dacă în perioada următoare vom transforma nişte străzi ce 

pot fi realizate cu avizul Poliţiei în străzi unice, vom avea locuri de parcare în 

plus. 

Dar degeaba le avem în plus, pentru că ele nu vor ajunge niciodată 

tuturor, ci doar atunci când vor fi în baza unui regulament, în aşa fel încât cel 

care opreşte pe locul unei parcări rezidenţiale să ştie că poate să stea doar 
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jumătate de oră sau o oră la preţ mult mai mare, în aşa fel încât el să folosească 

parcarea puţin şi să se grăbească în a-şi termina treaba în locurile unde se duce. 

Mă întorc la ceea ce aţi spus, la acele grădiniţe, grădiniţa cu o maşină 

parcată până sub balcon, nu mai este grădiniţă, ea este ceva acolo... un fel de 

lucru urât estetic şi dăm  exemplul celor din Dallas unde am intrat acum şi unde 

vom reuşi până la urmă să delimităm, ca spaţiile verzi să rămână spaţii verzi, iar 

acolo unde nu sunt trecute în registrul spaţiilor verzi şi sunt foarte multe în 

Dallas, să asfaltăm astfel încât oamenii să aibă şi locuri de parcare, şi spaţii 

verzi. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Mulţumesc! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mulţumesc şi eu! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi, tot la „Diverse” am câteva probleme. 

Aceste sensuri unice au făcut obiectul unui studiu de circulaţie, parte a 

unei documentaţii de urbanism? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, aceste sensuri unice fac parte dintr-un studiu de circulaţie pe care  

l-a realizat Primăria municipiului Tulcea şi este aprobat în Consiliul Local încă 

din anul 2019, dacă nu mă înşel. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Deci sunt cele de acolo. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, însă în unele dintre ele vor fi şi de probă puse, pentru a vedea 

impactul pe care îl are asupra populaţiei. De exemplu: cetăţenii ne-au solicitat 

sens giratoriu la Egreta. Oarecum este un lucru bun, cred că majoritatea de aici 

am spune că am fluidiza circulaţia, pentru că în perioada imediat următoare 

suntem în  faza finală de a semna contractul de execuţie pentru apele pluviale, 

meteorice care va afecta partea aceasta de centru, la fel cum şi proiectul pe 

AQUASERV pentru str.Păcii afectează la rândul lui tot aceeaşi zonă, de aceea 

am limitat acum lucrările în zona din centru, tocmai pentru a le face concomitent 

pe amândouă şi a nu sparge de două ori, am discutat cu cei de la Poliţia 

Municipală pentru a face un sens giratoriu din materiale- balize cum se numesc 

ele, provizoriu, pentru a vedea cum funcţionează. 

De asemenea, oamenii au solicitat tot un sens giratoriu, tot provizoriu, 

la Sindicate, acolo unde ies maşinile. 

Vom vedea dacă influenţează într-un efect pozitiv sau negativ circulaţia. 

Şi s-a mai solicitat şi punerea unor balize la intrarea dinspre Piaţa Vest, 

în aşa fel încât cei care vor să facă stânga venind pe Isaccei spre Alum, să facă 

sensul giratoriu întâi de la Orăşelul copiilor şi apoi să intre. Iar cei care ies de 
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acolo să nu poată să facă decât dreapta, după ce au făcut sensul giratoriu de la 

Pelican, chiar dacă este o distanţă mai mare.  

Şi vrem să vedem impactul, cu cât îngreunează zona Pelican şi cu cât 

degrevează zona din Vest, unde în zona din Vest vom pune şi nişte panouri de 

informare, pentru că oamenii nu cunosc – cei care vor să ajungă la Poliţie, mai 

ales cei care sunt din afara oraşului, dar şi mulţi din oraş nu cunosc că în Vest 

există şi posibilităţi de a te duce pe 1848 direct din piaţa din Vest şi fără să mai 

faci sensul giratoriu şi să aştepţi la rând ca să urci pe 1848.  

Şi vom încerca în felul acesta să informăm oamenii, că mulţi dintre ei o 

pot lua pentru cei care au treabă pe 1848 mai sus de spital, să se ducă direct prin 

Vest şi în felul acesta vom fluidiza circulaţia. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Bun, dacă tot vorbim de Poliţie, ar exista o posibilitate de a degreva 

acea parcare de la Poliţie de maşinile angajaţilor Poliţiei, care ar avea teoretic 

loc în curte, pentru ca omul care se duce acolo cu treabă să aibă unde opri? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am discutat cu Poliţia în vreo trei rânduri până acum pentru acea 

parcare, am făcut următoarea propunere la care dânşii nu au spus nu, dar îi 

grevează nişte lucruri interne şi le-am dat şi noi un timp de aşteptare, în sensul că 

pentru că şi ei au nevoie de maşini de serviciu care să fie la îndemână, parcarea 

din dreapta când intri spre Poliţie poate fi pusă la dispoziţia lor, parcarea din 

stânga să fie exclusiv pentru „clienţii” Poliţiei şi să aibă barieră de intrare şi 

ieşire în aşa fel încât să nu stai mai mult de jumătate de oră fără să plăteşti, iar 

dacă tu ai vrut să-ţi laşi maşina acolo doar ca să te duci la Penny sau nu ştiu 

unde să-ţi faci cumpărături, să te usture la bani când vii înapoi, altfel nu se ridică 

bariera, deci cu barieră va funcţiona pentru cetăţeni, dar în acelaşi timp ni s-a 

solicitat şi le acordăm şi sprijinul, pentru că ei au curtea plină de maşini care 

sunt confiscate sau cărora le-a trecut termenul de utilizare în sistemul lor, al 

Inspectoratului, să le punem la dispoziţie spaţii în care ei să-şi ducă acele maşini, 

pentru a face loc pentru o parte din angajaţi sau pentru alte maşini ale Poliţiei, 

cum şi angajaţii pot învăţa să vină la serviciu pe jos sau cu bicicleta, în timp. 

Dar este clară intenţia noastră de a transforma parcarea de acolo într-o 

parcare cu barieră şi cu modalitate de plată, în aşa fel încât acolo pe partea 

stângă să vină doar cei care au nevoie de un cazier, de o problemă şi să o 

folosească cum este şi firesc în interesul cetăţeanului. 

Doamna consilier Suhov Anca 

In următoarele 3 luni avem arhitect şef, avem hârtii semnate cu 

Consiliul Judeţean? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In următoarele trei luni avem doi arhitecţi şefi, chiar trei dacă pun în 

calcul şi pe cel care se află în concediu... 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Nu, am întrebat pe 3 luni, septembrie, octombrie şi noiembrie. Inţeleg că 

din decembrie se întoarce... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu ştiu când se va întoarce, cum se va întoarce şi dacă se va întoarce, 

ceea ce vă pot spune cu certitudine este că acum avem prin transfer arhitectul şef 

al judeţului Tulcea, iar în perioada următoare vom avea prin transfer arhitectul 

şef al judeţului Târgu Mureş. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Deci nu se vor mai întâmpla cazuri de întârziere în aceste 3 luni. 

 Domnul primar Ilie Ştefan 

In perioada următoare nu, însă atât timp cât nu vom avea un arhitect, 

noi mulţumim că ne-aţi pus la dispoziţie o întreagă bază de căutare a arhitecţilor, 

cred că ceva nu-i atrage aici la Tulcea pe arhitecţi, probabil complexitatea 

lucrurilor urbanistice, pentru că să ştiţi că foarte multe lucruri se trag şi din 

aceste practici care nu au fost fireşti, în ultimele 6 luni am dat amenzi pentru 

ridicarea unor construcţii fără autorizaţie, chiar fără niciun aviz, care depăşesc 

undeva la două milioane de lei. Şi voi continua să dau aceste amenzi şi aici vreau 

să mă audă toţi constructorii din Tulcea şi toţi cei care s-au unit în aşa fel încât 

să fiu făcut cum  să spun eu, harcea-parcea în toate planurile, că eu cât voi fi 

primar aici nu voi accepta construcţii fără autorizaţii şi indiferent cum se 

numeşte acel dezvoltator. 

Aşa că pot pune la dispoziţia tuturor şi mă bucur că aici a fost un proiect 

de hotărâre privind transparenţa, al colegei noastre, că o să le şi pun public nu 

doar cuantumul, dar şi alte detalii pentru a vedea cine sunt aceste societăţi care 

de ani de zile încalcă orice regulă în construcţii. 

Şi cred că un arhitect atunci când ştie despre aceste practici din Tulcea, 

se fereşte, doamnă, să mai vină! Insă aceste practici vor înceta când legislaţia, 

când cei care se ocupă de sancţionarea acestor practici îşi vor face meseria şi 

atunci când va fi o transparenţă mai mare şi în sistemul urbanistic, sunt convins 

că vom avea, până atunci ne chinuim efectiv! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Mă bucur că sunteţi de aceeaşi părere cu arhitecţii, că de fapt soluţia 

este la avizatori şi la cel care emite autorizaţia, pentru că fără control şi fără 

pedepse nu se poate scoate la capăt. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi repet, unii au pedepse în sume, în amenzi şi cu intrarea în legalitate, 

alţii deja au trecut de stadiul acesta şi singura soluţie pe care o mai am la 

îndemână este plângerea penală pe care trebuie să o fac. 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Ca să rămânem tot pe partea de urbanism, un termen pentru intrarea în 

Consiliului Local cu modificarea regulamentului de funcţionare şi a componenţei 

comisiei tehnice de urbanism?  

Modificarea este începută din 2019, e preluată de către domnul city 

manager din iarnă, dar încă nu am văzut pe site proiectul în forma respevtivă. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Il rog pe domnul Bibu să vă răspundă. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipului Tulcea 

Dacă se întoarce arhitecta şef de la Târgu Mureş pe 13, terminăm cu 

toată documentaţia şi o vom depune după aceea şi în dezbatere publică. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Adică până la sfârşitul lui septembrie va intra în dezbatere publică şi va 

putea fi discutat la sfârşitul lui octombrie în Consiliul Local? 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipului Tulcea 

Documentele sunt pregătite, ele au fost înaintate, numai că nu a avut 

cine să le semneze. 

Doamna consilier Suhov Anca 

OK. Şi o ultimă întrebare: un termen pentru acea situaţie privind stadiul 

investiţiilor, ce reuşim să facem anul acesta, ce reuşim să proiectăm anul acesta 

şi ce lăsăm pentru la anul? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă spun eu: în prima fază foarte multe vor fi pentru la anul, aici am vrut 

să răspund, să-l completez pe domnul consilier Ţiu când a vorbit despre gradul 

de realizare, dar îmi închipuiam că o să discutăm la final, la foarte multe proiecte 

banii nu s-au cheltuit pentru că nu au fost finalizate unele proceduri care ţin la 

fondurile europene de alte şi alte avize pe care aceştia le-au solicitat, din păcate 

nouă legislaţia ne pune ca toţi aceşti bani pe care i-am contractat să-i introducem 

în buget, aşa este şi cazul, numai că atunci când te uiţi să vezi de ce ai făcut 

numai 5%, vezi că 75% vin din fonduri europene şi că nu s-au putut implementa 

încă. 

Avem proiecte care sunt în licitaţii,  avem execuţii de lucrări care sunt în 

licitaţii, la unele dintre ele avem nişte contestatari de serviciu care ne fac 

contestaţii şi plângeri penale, am şi eu mai multe, dacă vreţi să le vedeţi şi să le 

studiaţi cu atenţie şi care ne opresc din ajungerea efectivă la execuţia lucrărilor, 

chiar şi PNDL-ul a oprit o parte din lucrări, noi punem acum din fonduri proprii 

şi am vorbit cu cei de pe str.Bacului şi Viticulturii ca să înceapă lucrările, 

garantându-le că putem să-i plătim şi le-au şi început, în schimb noi stăm destul 

de rău la execuţia proiectelor cu finanaţare europeană. 

Pentru proiectele la care am lucrat în acest an, studiile de fezabilitate 

care cuprind trei mari zone ale oraşului şi cuprind undeva la 35-36 km de străzi 
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şi pe care le-am tratat în întreaga lor structură, pentru că oamenii reclamă: te-ai 

dus şi ai cântat nu ştiu ce, dar strada este neasfaltată, ştiu lucrurile acestea 

pentru că am mai trecut şi când am plecat de acolo, când am trecut, le-am lăsat 

pe toate asfaltate, nu cum se aude că nu le-am lăsat asfaltate. Şi o să le las şi 

acum asfaltate! 

Foarte multe dintre proiectele respective, studiile de fezabilitate care    

n-au mai existat până acum în acest sens, le-am gândit în toată structura 

infrastructurii.  

Astăzi am avut o întâlnire cu ENEL-ul, cu conducerea ENEL Dobrogea 

de la Constanţa, pentru că încercăm să punem pe toate străzile şi acele forme de 

canalizaţie, ca stâlpii aceia pe care îi vedem noi pe străzile noastre, mai ales pe 

străzile înguste – şi avem destule străzi înguste, că moştenim nişte străzi orientale 

şi construcţii de acest tip, stau pe trotuar stâlpii, care încurcă orice formă de 

circulaţie, ca să nu mai vorbim a persoanelor cu dizabilităţi şi încercăm să 

punem în aceste proiecte şi canalizaţia, atât electrică, atât a celorlalţi furnizori 

de internet sau de alte tipuri de transmisii prin cablu şi am purtat discuţii cu ei şi 

ne-am împotmolit într-un fel, pentru că nu ţine doar de Primărie şi de Enel, nu 

ţine ca doar noi să punem acea conductă sau acele fire, chiar dacă ne 

împrumutăm pentru treaba asta. Rezultatul final ca să plece stâlpul de pe strada 

respectivă şi toate cele care sunt acolo este ca cetăţeanul să fie dispus şi el să 

tragă şi să i se spargă curtea sau construcţiile, pentru a modifica modul de 

transmitere a energiei electrice de la suprateran la subteran, aşa cum ne dorim 

cu toţii. 

Dar inferent de rezultatul acestor discuţii, că pe unele străzi vom pune 

aceste conducte de canalizaţie, iar pe altele nu vom putea şi vom rămâne în 

continuare pentru o perioadă cu stâlpii noştri clasici, la finalul lunii septembrie 

avem discuţii cu banca, iar dacă suntem buni şi am făcut studiile cum trebuie, în 

decembrie vom intra la proiectare şi execuţie pentru toate aceste străzi de care 

vorbim. 

Pe PNDI, acel program care se aprobă printr-o ordonanţă de urgenţă 

astăzi, dacă nu mă înşel, putem să depunem proiecte ori pe apă, ori pe 

canalizare, ori pe asfaltare, ori pe gaz, dar nu proiecte integrate cum le-am gîndit 

noi, e o greşeală până la urmă şi a fondului că nu s-a gândit la treaba asta şi a 

copiat PNDL-ul aproape ad litteram, însă avem pregătit studiul de fezabilitate şi 

cel de finanţare pentru extinderea gazului metan pe toate străzile unde TULCEA 

GAZ nu s-a dus până acum sau nu are în perioada imediat apropiată investiţii, 

pentru că mulţi m-au întrebat: de ce nu ai trecut str.Alexandru cel Bun, unde nu 

este gaz, adică jumătatea cealaltă a străzii? Pentru că o are în plan TULCEA 

GAZ de investit, în acest an a obţinut autorizaţie până la finalul anului. De ce nu  

ai trecut bucăţica aceea de stradă de pe Prislav! Pentru că ea va fi executată în 

acest an. 
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Şi intenţionăm să depunem pe PNDI extinderea gazului metan şi sperăm 

să obţinem finanţare. Dacă nu vom obţine finanţare, cu acest studiu şi cu 

proiectul tehnic care va rezulta, vom pune anual bani din bugetul local pentru 

câte un tronson, în aşa fel încât şi cei din zona de case să beneficieze de ceea ce 

îşi doresc ei cel mai mult, de gazul metan. 

Doamna consilier Suhov Anca 

E un răspuns un pic general şi atinge câteva puncte. Cred că ar fi mai 

simplu un tabel cu asta facem anul ăsta, până la sfârşitul anului, asta reuşim să 

proiectăm doar până la sfârşitul anului, asta rămâne pentru la anul! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Până la şedinţa de comisie, ca să nu mai fac ca în şedinţa de data 

trecută când mi-a atras atenţia domnul consilier şi avea dreptate, o să-l rog pe 

colegul meu George ca săptămâna viitoare cel târziu să vă trimită prin e-mail 

tuturor toate proiectele realizate până acum, adică ce s-a achiziţionat: că este 

proiectare tehnică, că este studiu de fezabilitate, că este studiu geotehnic sau 

studiu topografic, care este stadiul licitaţiilor, ce avem în licitaţie pentru execuţie 

şi vom vedea şi ce ne rămâne pentru la anul. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Incă o problemă, ştiu că stabilisem cu colegele să rămânem să discutăm 

despre nominalizarea unei femei pentru Parcul Personalităţilor, dar ţinând cont 

de absenţa colegei Claudia Frandeş, vă propun să ne auzim pe whatsapp şi să ne 

găsim la o dată ulterioară. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi! Aş vrea să continui şi eu cu un punct dacă nu mai 

are cineva o intervenţie la „Diverse”, vreau să fac o clarificare, pe care nu am 

făcut-o în media, aşa cum unii dintre dumneavoastră aţi făcut-o fără să vă 

informaţi şi am emis un comunicat de presă către cei care au scris despre acest 

subiect şi au scris că eu am cheltuit 270 mii lei pe mâncare în ultima lună şi că 

am luat de la gura oamenilor care împlineau 50 de ani de la căsătorie şi m-am 

îndestulat consumând. 

Eu cred că mai ales când aveţi calitatea de consilieri, aşa cum face 

doamna Haliţ, pe care o laud pentru treaba aceasta şi cum face domnul Ţiu, pe 

care de asemenea îl laud, că uite, am luat de la două partide adversare, să 

spunem aşa, să vă informaţi înainte de a posta prostii pe facebook! Pentru că 

nimeni nu a consumat de la Primăria municipiului Tulcea 270 mii lei!  

Achiziţiile pe care noi le-am aprobat de protocol în cadrul Consiliului 

Local la începutul anului şi apoi am venit şi cu o modificare, că s-au modificat şi 

nişte norme, au dus naştere şi la unele achiziţii, că de aceea suntem transparenţi 

şi punem totul pe serviciul electronic, însă pentru cei care nu ştiau până acum şi 

care vor să vadă cât s-a mâncat, cât a mâncat primarul Ştefan Ilie, să ştiţi că 

toate aceste mese care au avut loc ca urmare a unor vizite, a unor delegaţii din 
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străinătate mai mult sau în baza unor proiecte europene, sau când ne-am întâlnit 

cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul Transporturilor pentru drumurile de 

acces în municipiul Tulcea, toate de la începutul anului însumează suma de 2.004 

lei.  

Ori, când vă expuneţi provocând doar să spunem imaginea mea 

negativă, adevărul iese întotdeauna la iveală! 

Dacă vreţi şi dacă presa este interesată despre cum se consumă banii 

publici la Primăria municipiului Tulcea pe activităţile de protocol sau pe alte 

tipuri de activităţi de mediatizare, îl rog să facă acelaşi lucru şi la Consiliul 

Judeţean şi să vadă dacă sunt aceleaşi tipuri de cheltuieli, dacă acolo există 

cheltuieli similare cu cele ale municipiului Tulcea, iar dacă sunt diferenţe de 

sume să se uite cu atenţie cine consumă mai puţin şi cine consumă mai mult! 

 Eu am un document pe care îl pun la dispoziţia oricărui cetăţean sau 

oricărui om de la presă, public, atât de la Primăria municipiului Tulcea, cât şi de 

la Consiliul judeţean Tulcea, tocmai pentru a vedea aşa, o paralelă şi a vedea 

cum se cheltuie, pe cine se cheltuie, cine ia aceşti bani, pe ce îi cheltuie, cât sunt 

aceşti bani, dar nu 270 mii lei într-o lună, ci 2.004 lei de la începutul anului. 

Când nu vrem să devenim penibili, hai să ne informăm mai întâi! 

Vă mulţumesc! 

Domnul consilier Şinghi George 

Dacă mai sunt intervenţii? 

Dacă nu mai sunt, declar şedinţa închisă. 
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