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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

  

 

                                   PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 15 octombrie 2021, ora 12,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, primarul 

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 1198/11 

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

Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 15 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali 

în funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri Drăniceanu Daniel, Porneală Cristian 

George, Sela Georgian, Suhov Anca, Urse Liliana. 

Intârzie domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

La şedinţă participă domnul primar Ştefan Ilie, domnii Dragoş 

Simion şi George Şinghi, în dubla calitate de consilieri şi viceprimari al 

municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf, secretarul general al 

municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu, administratorul public al 

municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu ordinea de zi.  

Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul  consilier Şinghi 

George. 

 
 

 



 

 

2 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! 

Deschidem lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 15 octombrie 

2021. 

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 9 puncte și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 

tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, 

încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act 

adiţional. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 

numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantilor 

unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a 

Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a 

trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

constituit în favoarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea 

asupra imobilului teren în suprafață de 882 mp, aparținând domeniului 

public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, strada Balizei 

F.N., înscris în Cartea Funciară cu numărul 38508, număr cadastral 38508. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu 

număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață 

de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 

49348, carte funciară nr. 49348. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

5. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 882 

mp, situat în Tulcea, str. Balizei FN, identificat cu număr cadastral 38508, 

carte funciară nr. 38508, aparținând domeniului public al municipiului 

Tulcea, cu terenul în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, str. Balizei nr. 
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50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 49316, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulcea și cu terenul în 

suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr 

cadastral 49348, carte funciară nr. 49348, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită 

Inspectoratului Școlar Județean Tulcea a terenului, în suprafață de 324 mp, 

aparținând domeniului public al municipiului Tulceam situat în Tulcea, str. 

Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manuale școlare aflat în 

administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din Tulcea, str. 

Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL TULCEA, 

ZONA EST ETAPA I”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea ca partener, alături de 

Compania Națională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră S.A., pentru 

pregătirea obiectivului de investiții “Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru 

Drumuri de legătură cu conexiune la Drumul Expres Constanța – Tulcea – 

Brăila” și a Protocolului de colaborare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

Supun la vot ordinea de zi. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată. 

- A venit domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 



 

 

4 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

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

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului 

Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat între Municipiul Tulcea și 

societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adiţional. 

 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 Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii în plen? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Singura discuţie este, dacă vă amintiţi, şi data trecută, când am 

prelungit cu 6 luni, am spus că am ajuns –atunci eram la nr.14, acum 

suntem la 15 şi atunci am întrebat: sunteţi sigur că cele 6 luni sunt 

suficiente? Mi s-a spus că da! 

De data aceasta cele 6 luni sunt suficiente?Sau? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In principiu, dacă nu sunt contestaţii… 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Cu siguranţă! Estimăm că în noiembrie vom avea contractul nou. 

Dacă mai sunt întrebări pe marginea proiectului de hotărâre. 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul 2 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea 

reprezentantilor unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. 

Tulcea pentru numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Discuţii? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu se poate pune în discuţie calitatea concursului,  dar la numele 

alese cel puţin un C.V. este probabil cel mai bun C.V. de transportator de 

Tulcea. Dar eu ştiam, ocupându-mă o anumită perioadă de AGA STP, ştiam 

că acolo trebuie să fie cinci membri în C.A. 

 Şi uitându-mă aseară pe  materialele puse pe site-ul STP de către 

AGA şi profitând şi de prezenţa colegei Ana, care face parte din AGA, 

reprezentanta noastră, a Consiliului Local, nu pot să nu spun că au fost 

revocaţi cinci membri în martie, în hotărârile ulterioare care sunt afişate 

apar numai câte trei nume de membri CA care sunt nominalizaţi şi au fost în 

anumite perioade membri CA pe o perioadă determinată şi acum sunt tot 

trei, acum nu prea înţelegeam, cel puţin aseară, de ce acum noi aprobăm 

trei când ar fi trebuit să fie cinci, am discutat dimineaţă cu preşedintele 

comisiei de evaluare, domnul viceprimar Dragoş Simion, dânsul mi-a spus 

că doi sunt din executiv. Am înţeles, dar eu în hotărârea AGA de pe site nu 

am găsit nici măcar un document în care cei doi - directorul executiv şi 

contabilul şef să fie nominalizaţi ca membri în C.A. 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Am să-i răspund eu domnului consilier referitor la întrebarea 

dânsului, de ce avem trei membri în consiliu. Pe data de 27 aprilie 2021, în 

cadrul şedinţei AGA a fost modificat actul constitutiv al societăţii, care 

spune faptul că Societatea Transport Public are un Consiliu de 

Administraţie format din trei membri.  

M-am edificat foarte bine, urmare a discuţiei cu dumneavoastră de 

ieri, am analizat toate documentele, este hotărârea AGA semnată din 27 

aprilie prin care Consiliul de Administraţie are în componenţă trei membri. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Am înţeles! Vă mulţumesc şi o rugăminte pentru colega, doamna 

Ana, celor cinci le-a fost revocat mandatul, deoarece nu li s-au aprobat 

criteriile de performanţă. După ce veţi aproba criteriile de performanţă ale 

celor trei noi, eu personal am rugămintea la dumneavoastră să ne faceţi aşa 
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o comparaţie între criteriile refuzate şi noile criterii care bănuiesc că vor fi 

aprobate. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

In regulă!  

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Şi nu îl văd pe domnul Teodoru în sală, am venit şi eu mai târziu, 

îmi pare rău, pentru domnul Teodoru o comparaţie între criteriile pe care 

le-a refuzat la STP ca membru în AGA şi criteriile de performanţă pe care le 

are dânsul, ca director general ENERGOTERM. 

Inclin să cred că dânsul a avut măsuri diferite de evaluare şi când 

nu   le-a aprobat celor de la STP şi când le-a semnat pe ale dânsului. Atât! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

In regulă, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Trecem la punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind revocarea 

dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de Asistență și 

Protecție Socială Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de 882 mp, 

aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul 

Tulcea, strada Balizei F.N., înscris în Cartea Funciară cu numărul 38508, 

număr cadastral 38508. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Discuţii? Intrebări? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 
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Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Trecem la punctul 4, o continuare de fapt, Proiect de hotărâre 

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul 

public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1257 mp, situat în 

Tulcea, str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte 

funciară nr. 49316 și a terenului în suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, 

str. Coziei FN, identificat cu număr cadastral 49348, carte funciară nr. 

49348. 

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. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

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 – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în 

suprafață de 882 mp, situat în Tulcea, str. Balizei FN, identificat cu număr 

cadastral 38508, carte funciară nr. 38508, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea, cu terenul în suprafață de 1257 mp, situat în Tulcea, 

str. Balizei nr. 50, identificat cu număr cadastral 49316, carte funciară nr. 

49316, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea și cu terenul în 

suprafață de 2424 mp, situat în Tulcea, str. Coziei FN, identificat cu număr 

cadastral 49348, carte funciară nr. 49348, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea. 

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. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Discuţii în sală?  

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Trecem la punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind darea în 

folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Tulcea a terenului, în 

suprafață de 324 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulceam 

situat în Tulcea, str. Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manuale 

școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din 

Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

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 – secretar general al municipiului Tulcea 

Doamna consilier Pavel Viorica nu participă la vot. 
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Cu 15 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii 

de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, MUNICIPIUL TULCEA, 

ZONA EST ETAPA I”. 

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. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

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 – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție 

„REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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. 
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Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

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 – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Dau cuvântul domnului primar. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să fac o informare referitoare la aceste două proiecte de 

hotărâre pentru locuitori şi pentru dumneavoastră, sunt proiectele pe care le 

depunem în cadrul Programului Naţional de Investiţii, sunt noi, acestea au 

fost motivele principale alături de proiectul de la nr.8 pentru care am 

convocat această şedinţă extraordinară şi aş vrea să spun străzile care sunt 

afectate de aceste proiecte, pentru a nu se face o confuzie, deoarece la 

sfârşitul acestei luni, în şedinţa ordinară vom mai aproba alte două proiecte 

de investiţii în infrastructura stradală, care sunt susţinute de alte fonduri. 

La punctul 7 am aprobat pentru un proiect care însumează o 

lungime totală de realizare de drumuri şi străzi de 8,188 km şi a cărui 

valoare totală este de aproximativ 25 milioane lei, pentru str.24 Ianuarie, 

str.Cuza Vodă, str.Armeană, str.Concordiei tronson I, str.Concordiei 

tronson II, str.Gloriei, str.Avram Iancu, Sălciilor, str.Mihai Viteazu, tronson 

I şi II, str.Rahovei, str.Traian Vuia, str.Nicolae Bălcescu, str.George 

Georgescu, str.Plugarilor, str.Primăverii şi str.Prislav, iar pentru cel de-al 

doilea proiect aprobat lungimea străzilor este de 16,253 km iar valoarea 

investiţiei este de aproximativ 37 milioane lei, pe următoarele străzi: 9 Mai, 

Silvestru, Pictor Alexandru Ciucurencu, Pescarilor, Şcoalei, Prudenţei, 

Dianei, Malcoci, Salcâmilor, Zimbrului, Agricultori, Elena Doamna, 

Călugăreni, Rozmarin, Aleea Mugurel, Aleea Păunului, Miron Costin, Aleea 

Miron Costin, Aleea Războieni, Gazelei, Energiei, Horiei, Cloşca, Crişan, 

Câmpului Aleea Cristina, Aleea Meduzei, Pinului, Aleea Chiparosului, 

Aleea Socului, Aleea Sulfinei, Viticulturii, Mahmudiei, porţiunea dintre 

sensul giratoriu şi Viticulturii, Vărărie Baltă, Taberei, Rogozului şi Racului. 
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Aceste două proiecte sunt cele pe care le depunem acum până la 

data limită la sfârşitul lunii noiembrie pe PNI, iar în şedinţa următoare vom 

trata celelalte două proiecte de străzi, care compun în străzile lor 

infrastructură totală, adică cu tot cu canalizare, canalizaţie, alimentare cu 

apă – aici au fost alese străzile în care în cea mai mare parte a lor aceste 

investiţii sunt noi şi avem zona trasee auto cu un total de 11,5 km şi sunt: 

Alexandru cel Bun, I.L.Caragiale, Forestierului, Corneliu Gavrilov, Dumitru 

Ivanov, Militari, Păcii şi Plugarilor şi zona de Vest: Victoriei, Bucovinei, 

Delfinului, Buna-Vestire, Dobrogeanu Gherea, Mihail Kogălniceanu, 

Libertăţii, Antenei, Eroilor, Maior Andrei Grigore, Trandafirilor, Traian, 

Oiţelor, Mircea Vodă, Toamnei, Rezervorului, Podgoriilor, Cicoarei, 

Pelinului, Alunişului, Războieni, C.A.Rosetti, într-un total de 10,26 km. 

Şi ţinând cont că am demarat procedurile de licitaţie şi pentru 

proiectele cu autobuzele electrice care presupun şi reabilitarea unor străzi 

printr-o cofinanţare locală destul de mare din bugetul local şi din 

împrumutul pe care l-am aprobat în acest an, str.Babadag, str.Isaccei vor 

avea reparaţii pentru infrastructura rutieră, iar str.Mahmudiei de la km.0 şi 

până în sensul giratoriu şi str.Eternităţii în totalitate vor fi reabilitate atât în 

infrastructura rutieră, cât şi în cea de trotuar aferent, într-un total al 

numărului de km pentru care avem proiecte de finanţare, iar unele sunt 

aprobate, sunt 54 km. 

 Aceasta ar însemna  dacă avem posibilitatea de a le achiziţiona cât 

mai repede în perioada  următoare, că licitaţiile vor avea loc undeva la 

finalul acestui an, începutul anului viitor. 

Mai am o informaţie legată de infrastructura edilitară, la jumătatea 

lunii noiembrie va fi finalizată procedura de licitaţie şi declarat câştigătorul 

investiţiei foarte  importantă şi foarte mare a apelor meteorice din 

municipiul Tulcea. 

Dacă ele vor începe concomitent alături de celelalte investiţii pe 

care Aquaserv le are în program, am avea o şansă, o posibilitate de a afecta 

infrastructura unei străzi o singură dată şi nu de mai multe ori în perioade 

de timp foarte apropiate. 

Vă mulţumesc! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Trecem la punctul 9, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea ca 

partener, alături de Compania Națională de Autostrăzi şi Infrastructură 

Rutieră S.A., pentru pregătirea obiectivului de investiții “Proiectare (SF, 
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PT, DTAC) pentru Drumuri de legătură cu conexiune la Drumul Expres 

Constanța – Tulcea – Brăila” și a Protocolului de colaborare. 

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. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii?  

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Doar o rugăminte:în materialul prezentat nu este şi o hartă, în 

schimb pe unul dintre site-urile presei tulcene am văzut o poză după o 

hartă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Acum colegii mei au uitat să pună şi la intervenţia mea de mai 

înainte şi eu am uitat să le spun, aveam hărţi şi fotografii şi pentru 

proiectele pe care le-am aprobat mai înainte... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Le-au dat la comisie. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Nu, au fost puse străzile! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Este bine dacă au fost puse, acum vă prezint un istoric. In cadrul 

masterplanului pe care dumneavoastră îl ştiţi, ce ţine de drumurile expres 

care vor face legătura dintre podul de la Brăila – Tulcea – Constanţa, în 

studiile de fezabilitate care au fost realizate după nişte criterii şi statistici 

ale anilor 2015-2016-2017-2018, rezultatul acelor măsurători a făcut ca în 

regiunea noastră, a Tulcei, drumul expres Tulcea-Constanţa şi Tulcea-Jijila 

să se unească în zona Cataloi şi de acolo să pornească o singură bretea 

către municipiul Tulcea, pe care o vedeţi în imagine, tot de drum expres şi 

care intră în şoseaua centurii existente astăzi, str.Barajului, undeva mai jos 

de Kaufland. 
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Domnul viceprimar Şinghi George 

Aceasta este prima versiune, drumul acesta expres se înţepa chiar în 

şoseaua Tulcea-Isaccea, într-o versiune ulterioară această legătură s-a 

făcut în centura actuală, în zona podului. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Luaţi această fotografie, care este edificativă, am spus  o singură 

bretea care intră în zona str.Barajului, mai jos de Kaufland. 

Ceea ce am descoperit la începutul mandatului, că în situaţia 

realizării acestei investiţii, ţinând cont de faptul că din 2018 până în prezent 

traficul datorită mai multor investiţii care au avut loc în zonă sau în 

apropiere de Tulcea a devenit mult mai aglomerat, asta ar fi însemnat că 

punerea în practică a acestei soluţii va aglomera oraşul şi mai mult decât 

este astăzi, aţi văzut cum a fost la începutul sezonului turistic, când singura 

noastră intrare dinspre Constanţa, dinspre drumul naţional E87 dinspre 

Constanţa este practic plin, ful de dimineaţă până seara, mai ales că cei 

care intră în oraş nu toţi se duc în Tulcea, ci mulţi trebuie să intre în oraş 

pentru a ajunge către zona Mahmudia – Murighiol sau către partea cealaltă 

E87, în zona Isaccei, unde a apărut un punct de trecere a frontierei, care de 

asemenea aduce un foarte mare flux în interiorul nostru. 

 Şi atunci am început corespondenţa cu Ministerul Transporturilor 

şi cu Compania Naţională de Investiţii pentru a încerca modificarea acestui 

studiu, în aşa fel încât de la început să fie mai multe soluţii pentru 

descongestionarea traficului, practic Tulcea să nu fie un capăt de linie aşa 

cum arată din această fotografie.  

Şi am început să trimitem împreună cu echipa de proiecte, să 

adunăm informaţii - trebuia să demostrăm că s-a mărit traficul şi am adus 

de la toate instituţiile şi entităţile din municipiu şi din afara lui, din orice 

domeniu, de la naval până la auto, de la siderurgic până la vamă şi am 

dovedit că numărul maşinilor care trec prin zona noastră aproape s-a 

dublat. Doar cei de la Isaccea aduc un număr foarte-foarte mare de 

autoturisme, maşini de gabarit mare, până la motociclete, în plus faţă de cât 

era preconizat iniţial. 

Am luat legătura cu cei care făceau studiul de fezabilitate, au venit 

şi la Tulcea şi am început să lucrăm la mai multe variante. Şi vă rog să daţi 

o altă fotografie, aici a fost una dintre primele propuneri în care ce vedeţi cu 

albastru – drumul expres să nu-l mai ducă spre Cataloi, ci să-l ducă direct 

în zona Somova-Mineri şi să intre în Tulcea şi apoi să facă acele bucle în 

aşa fel încât să creeze variante pentru oraş şi să se ducă unindu-se tot în 

zona Cataloi cu drumul spre  Constanţa, numai că nu s-a putut realiza 
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această variantă, deoarece era deja elaborat un studiu pe zona Frecăţei-

Poşta şi pe zona Tulcea-Constanţa. 

Apoi am trecut la o altă propunere, ceea ce vedeţi cu albastru, care 

să fie nişte bretele ce duc într-o parte şi alta a oraşului şi cu drumul 

european la mijloc, până la urmă specialiştii din cadrul Companiei 

Naţionale de Drumuri, cei care fac de fapt acest studiu au venit pe teren şi 

au propus o nouă versiune, de la care se începe acest studiu pe care l-am 

aprobat astăzi, în aşa fel încât drumurile expres să fie ca nişte bretele care 

intră în oraş sau ocolesc oraşul la marginile lui în următoarele părţi: între 

Mineri şi Somova, între Tulcea şi Mineri o bretea de drum expres cu 4 benzi, 

care ar descongestiona traficul cu tot ce vine din zona industrială şi ceea ce 

vine pe drumul E87, cu un nod trece pe lângă gara de mărfuri, cu un nod, o 

buclă, cu galben o vedeţi, care se duce spre partea cealaltă a oraşului, în 

zona de acces spre Murighiol, unde se termină centura practic şi cu 

transformarea drumului european E87 care este foarte mic, dar îl putem 

mări, cel care intră în str.Babadag, din două benzi cum sunt acum, o singură 

bandă pe sens, patru benzi. 

Nu vom şti nici dacă această soluţie rămâne definitivă, pentru că în 

urma analizelor care s-au făcut Ministerul Transporturilor ne-au dat trei 

variante de rezolvare a acestei probleme, au conştientizat faptul că Tulcea 

nu poate avea o singură intrare de la drumul expres, pentru că fluxul de 

turişti şi noua structură industrială sau vamală din zonă face ca traficul să 

aglomereze practic oraşul şi să nu fie eficient şi ni s-a propus ca primă 

variantă modificarea acestui studiu, care a căzut deoarece era deja trecut de 

mai multe etape şi ni s-a propus aplicarea în parteneriat a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.88/2020 pentru ca, aşa cum au făcut şi alte oraşe, 

prin semnarea  unui acord de parteneriat CNAIR-ul să devină pentru 

municipiul Tulcea un fel de agenţie de dezvoltare a resurselor, un fel de 

coordonator de plată, Primăria Municipiului să facă achiziţia studiului de 

fezabilitate, a proiectului tehnic şi a documentaţiei pentru atribuirea 

autorizaţiei  de construire, toate aceste costuri fiind finanţate de către 

CNAIR în baza evaluărilor lor, la fel cum facem la orice proiect european. 

După realizarea acestor studii care vor putea da chiar şi o altă 

variantă mai pretabilă a ceea ce vedeţi dumneavoastră acum, după 

obţinerea autorizaţiei de construire, totul finanţat cum v-am spus din banii 

CNAIR, dar noi suntem partenerii care fac aceste achiziţii, după finalizare şi 
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obţinerea autorizaţiei Compania Naţională de Investiţii prin POIM să 

finanţeze execuţia întregii lucrări.  

Acest lucru presupune atât lucrări de execuţie, cât şi de 

expropriere, după caz, asupra terenurilor care vor fi afectate de către noua 

centură a oraşului. De fapt sunt drumuri de legătură şi am mai spus asta 

într-o şedinţă, ca să putem face o comparaţie, aşa cum intră autostrada A2 

în municipiul Constanţa prin trei bretele – una care ajunge la Ovidiu, una 

care intră direct în oraşul Constanţa şi a treia care se duce către zona 

Agigea, la fel drumul expres să aibă trei bretele pentru municipiul Tulcea, 

două pe o parte şi pe alta, iar una prin mijloc, adică transformarea 

drumului E87 într-un drum expres cu 4 benzi, cu 2 benzi pe sens. 

Avem o întreagă corespondenţă cu ministerul începând din ianuarie 

anul acesta, deabia săptămâna trecută am fost chemaţi că această variantă 

este pretabilă şi poate fi finanţată. 

După aprobarea de către noi a protocolului de colaborare, pe care 

dacă   l-aţi parcurs spune ce face fiecare partener din tot acest megaproiect 

aş putea spune, pentru că nu este aşa de simplu, vom trece imediat la 

semnarea lui şi la parcurgerea etapelor de licitaţii şi achiziţii pentru studiu, 

proiect tehnic, ca apoi să obţinem autorizaţia de construire, iar celălalt 

partener să facă execuţia lucrării. 

Probabil aţi văzut că marea majoritate a municipiilor care au 

construit astfel de centuri, au făcut prin această metodă care este legiferată 

de OUG nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri şi acordarea de sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 

considerate prioritare. 

Cam asta este varianta ultimă la care s-a lucrat, ţinând cont că 

specialiştii au venit pe teren şi au urmărit şi zona noastră care este destul de 

anevoioasă, ţinând cont că este o zonă deluroasă, dar existenţa în viitor a 

unor bretele sau a unei centuri a oraşului face ca şi oraşul să permită să se 

extindă şi să se distribuie mult mai fluent toată circulaţia prin oraş. 

Mulţumesc!  

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt alte intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 
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Abţineri? 

Nu sunt. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Incheiem  şedinţa, mulţumim foarte mult! 
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