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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 15 septembrie 2021, ora 15,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, primarul 

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 1053/10 

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

Primăriei Municipiului Tulcea. 
Sunt prezenţi 14 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali în 

funcţie). 

Anunţă participarea la şedinţă prin mijloace electronice domnii 

consilieri Chistrugă Corneliu Petre şi Tiu Gabriel Dorin. 

Lipsesc domnii consilieri Luca Andaluzia, Marin Cezar George, 

Porneală Cristian George, Sela Georgian,  Şacu Stere. 

La şedinţă participă 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.  
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Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul  consilier Şinghi 

George. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! 

Declar deschise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 15 

septembrie 2021. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului 

Tulcea la finanţarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE 

PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA”, 

proiect finanţat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

2. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea, a terenului în suprafaţă de 324 mp, situat în Tulcea, 

str. Alunișului, lângă Depozitul de bunuri și manual școlare aflat în 

administrarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, din Tulcea, str. 

Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă acestui imobil, în vederea înscrierii în 

cartea funciară 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

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

privind aprobarea contribuţiei Municipiului Tulcea la finanţarea proiectului 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR 

METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanţat în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1  - aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 



 

 

3 

 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Doamna Cheşcă, ne spuneţi câte ceva despre acest proiect? 

Doamna Cheşcă Rodica – Serviciul Dezvoltare Investiţii 

Conform Ordonanţei nr.93/2021, avem posibilitatea ca la cererea 

de finanţare existentă, care este în valoare de 18.968.143,18 lei, să venim cu 

un act adiţional şi să mărim valoarea. Noi suntem acum aici pentru a 

aproba valoarea de cheltuieli din bugetul local. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Cât este valoarea totală a proiectului? 

Doamna Cheşcă Rodica – Serviciul Dezvoltare Investiţii 

Valoarea de finanţare va fi  de 30.764.090,30 cu TVA. Momentan 

este 18.968.143,18 lei. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Deci practic mai luăm 11 milioane lei . 

Dacă 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 privind 

inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a terenului în 

suprafaţă de 324 mp, situat în Tulcea, str. Alunișului, lângă Depozitul de 

bunuri și manual școlare aflat în administrarea Inspectoratului Școlar 

Județean Tulcea, din Tulcea, str. Alunișului nr. 7, pentru curte aferentă 

acestui imobil, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

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 

Sunt discuţii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă se poate să ne spuneţi pe scurt despre acest proiect. 
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Doamna Georgescu Carmen – Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Pe str.Alunişului, unde există depozitul de carte al Inspectoratului 

Judeţean Şcolar există o suprafaţă de teren care nu era cuprinsă în inventar, 

dar pe care Inspectoratul Şcolar o foloseşte. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia  

E vorba de curte, nu? Domeniul public al statului are terenul doar 

de sub clădire, să înţeleg? Şi curtea propriu-zisă nu este inventariată. 

Doamna Georgescu Carmen – Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Da, bucăţica de lângă clădire şi  cer dânşii inventarierea, pentru  

ca după aceea să se facă trecerea... 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului 

Tulcea 

Au şi banii pregătiţi, doamna Pavel poate să vă spună. 

Doamna consilier Pavel Viorica, inspector general al 

Inspectoratului Şcolar Tulcea 

Acolo s-a lăsat foarte mult terenul şi există posibilitatea ca la orice 

camion care ar intra în curtea instituţiei practic, care nu era a noastră, să se 

surpe terenul şi să avem mari necazuri. Aşa că am cerut ministerului bănuţii 

pentru amenajarea acestui spaţiu, ministerul a spus: Da, în situaţia în care 

avem şi terenul pe care să facem amenajarea corespunzătoare. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dumneavoastră aveţi clădirea şi terenul de sub clădire şi atât. Şi 

acest teren este lipit de clădire. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Intotdeauna a fost curtea acestui depozit. Numai că nu era a 

noastră. Şi am identificat şi faptul că acel domn care are clădirea vizavi de 

noi, şi-a dirijat apele pluviale în curtea noastră.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi vecinul acesta are intabulare, este numărul cadastral de aici, 

nr.43426. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Da.  

Şi chiar aveam nevoie de acest teren.  

Eu am descoperit acum, am văzut că avem o problemă acolo şi am 

spus să vedem  ce avem de făcut. Le luăm pas cu pas şi sigur le vom face pe 

toate. 
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Mai sunt întrebări? 

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. 

Următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local, daca nu intervine 

nimic altceva, va avea loc pe data de 30 septembrie. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Cu aceasta, declar închisă şedinţa, vă mulţumesc! 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETARUL GENERAL 

       CONSILIER,                                       AL  MUNICIPIULUI TULCEA, 

 

                    George ŞINGHI                                                   Leventh IUSUF 

 

  

 

 

 

       

  

 

 

      

 

        INTOCMIT, 
         Elena ENACHE 


