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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Administrație Publică Locală 

 
 
 

 

Nr. 48510/14.12.2021 
 

MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE 

DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2021 

 

 

Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, a următoarelor proiecte de acte 

normative: 

1. Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Tulcea  – având 

ca inițiator pe domnul George ȘINGHI, consilier local. 
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 43061/05.11.2021 care a fost 

publicat pe pagina de internet a instituției şi afișat la sediul instituției din Tulcea, str. Păcii nr. 20, 

conform procesului-verbal de afișare nr. 43063/05.11.2021. 

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al consilierului local George 

ȘINGHI, înregistrat sub nr. 43041/05.11.2021, de Raportul întocmit de Direcția de Urbanism, Amenajare 

Teritoriu, Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, Compartiment Strategie Urbană, înregistrat sub nr. 

43043/05.11.2021 și de documentația aferentă, a fost afișat la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din 

strada Păcii, nr. 20 şi pe site-ul www.primariatulcea.ro în data de 05 noiembrie 2021. 
 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului 

de parcări publice cu plată și de reședință pe raza Municipiului Tulcea - având ca inițiator pe domnul 

George ȘINGHI, consilier local. 
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 44192/12.11.2021 care a fost 

publicat pe pagina de internet a instituției şi afișat la sediul instituției din Tulcea, str. Păcii nr. 20, 

conform procesului-verbal de afișare nr. 44193/12.11.2021.  

Proiectul de act normativ menționat, însoțit de Referatul de aprobare al consilierului local George 

ȘINGHI, înregistrat sub nr. 15144/09.11.2021, de Raportul întocmit de Direcția Întreținere și Administrare 

Patrimoniu, înregistrat sub nr. 15144/09.11.2021 și de documentația aferentă, a fost afișat la sediul 

Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 şi pe site-ul www.primariatulcea.ro în data de 12 

noiembrie 2021. 

 

Celor interesați li s-a acordat posibilitatea de a transmite, în scris, până pe data de 14.12.2021, 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse 

dezbaterii publice, acestea urmând a fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. 

Păcii, nr. 20, cu mențiunea “Recomandare la proiect de act normativ” pentru Oficiul de administrație 

publică locală. 

Dezbaterea publică a proiectelor menționate mai sus a fost convocată prin anunțul 

nr. 47802/09.12.2021 pentru data de 14 decembrie 2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului 

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de ședințe situată la etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali. 

Anunțul privind invitația la dezbaterea publică a acestor proiecte de acte normative a fost afișat spre 

consultare la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituției 

www.primariatulcea.ro în data de 10 decembrie 2021, precum și publicat în ziarul local Delta în data de 

11.11.2021. 

http://www.primariatulcea.ro/
http://www.primariatulcea.ro/
http://www.primariatulcea.ro/
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La dezbaterea publică a fost invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice 

persoană interesată: persoane fizice şi/sau juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii 

neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei, etc. 

La dezbaterea publică s-au prezentat domnul George ȘINGHI, Viceprimarul Municipiului Tulcea, 

Domnul Nicolae BIBU, Administrator Public, doamna Alina ANTONESCU, Director Economic, 

doamna Valentina TUDORICĂ, Şef birou, Birou Executări Silite, doamna Anca SUHOV, Consilier 

Local, domnul Cezar MARIN, Consilier Local, domnul Cristian OLTEANU, persoană fizică, domnul 

Cristian Ionuț CHICIUC, Şef Birou B.C.U.A.D., doamna Mădălina BARNUNEA, referent D.U.A.T., 

domnul Casian-Ruben POPA, inspector Guvernanță Corporativă, doamna Simona DONOSE,  consilier 

Cabinet Primar, Loredana DROBOTĂ, Șef Birou Parcări, domnul Bogdan VASILESCU, consilier 

Cabinet Primar, doamna Valentina BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic Oficiul de Administrație 

Publică Locală.  
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării 

şi implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local şi crearea unor relații de colaborare între cetățeni 

şi administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative să respecte prevederile legale de 

informare, supuse spre dezbatere publică şi accesul publicului la luarea deciziilor. 
Primăria Municipiului Tulcea susține principiile democrației participative, în care orice cetățean 

îşi poate exprima opinia cu privire la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi poate 

afecta viața cotidiană. Acest proces de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat şi informat, cu 

acces liber la informația publică, cu opinii şi argumente care îi permit să participe activ la viața publică a 

societății. În cadrul evenimentului cetățeanul poate critica argumentat politicile imprudente şi poate veni 

cu soluții concrete la probleme cu care se confruntă comunitatea la un moment dat. 
La Oficiul de Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, 

până la data organizării dezbaterii publice din data de 14 decembrie 2021, nu au fost înregistrate cereri cu 

valoare de recomandare referitoare la cele două proiecte de hotărâre. 
 Doamna Consilier Anca SUHOV ia cuvântul și propune începerea dezbaterii publice cu proiectul 

de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Tulcea și aduce în discuție 

Criteriul nr. 1, respectiv distanța medie față de zona centrală. Propune înlocuire expresiei zona centrală, 

care este vagă, cu menționarea Kilometrului 0 ca punct de reper. 

 Luând în considerare criteriile 5, 6 și 7, referitoare la accesul la alimentarea cu apă, la canalizarea 

menajeră și la rețeaua de termoficare sau la rețeaua de gaze naturale, se propune ca și criteriu 

posibilitatea de racordare la rețeaua electrică, deoarece există cazuri în care societatea Enel S.A. nu 

acordă aviz favorabil pentru racordarea la energia electrică a construcțiilor care nu se află la o distanță de 

cel puțin 100 m de un stâlp de electricitate.  

 Pentru criteriu nr. 8 „Acces la instituții și servicii publice”, doamna consilier Anca SUHOV 

propune eliminarea instituțiilor din cuprinsul criteriului, în general, și includerea doar a instituțiilor de 

învățământ, de sănătate, pentru plăți, taxe și impozite și eliberare de avize și acorduri.  

 Pentru criteriul nr. 9 „Acces la zone de comerț (piețe, supermarket, hypermarket)”, se propune 

eliminarea hypermarket-urilor din cuprinsul criteriului. Domnul Nicolae BIBU face precizarea că 

prețurile proprietăților situate în zonele comerciale cresc, motiv pentru care această propunere nu este 

luată în considerare, acest criteriu fiind considerat a fi corect.  

 Domnul Cristian CHICIUC dorește să sublinieze faptul că nu s-a mai realizat nicio modificare a 

acestui proiect încă din anul 2007 și ar trebui aprobat și aplicat din anul 2022. 

 În ceea ce privește criteriul nr. 10 „Zone de riscuri sau zone protejate”, doamna Anca SUHOV 

dorește lămuriri cu privire la zonele care se iau în considerare la acest criteriu. Domnul Cristian 

CHICIUC răspunde că sunt luate în considerare toate zonele menționate în Planul Urbanistic General. De 

asemenea, face precizarea că zonarea are caracter multianual și poate fi modificată peste un an. 
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 Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică se 

încheie, proiectul de hotărâre urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea şi aprobat în plenul acestuia. 
 Doamna consilier Anca SUHOV își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că societatea civilă 

nu se implică în astfel de activități.  
 Se propune inițierea discuțiilor pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a sistemului de parcări publice cu plată și de reședință pe raza Municipiului 

Tulcea.  
 Domnul Cristian OLTEANU dorește să afle stadiul de implementare al plății on-line, prin SMS și 

al celorlalte modalități de achitare prevăzute în Regulament. Domnul viceprimar George ȘINGHI 

răspunde că au fost mapate și introduse în aplicație toate locurile de parcare din municipiu. Platforma 

este achiziționată însă nu este publică deocamdată. Doamna consilier Anca SUHOV întreabă dacă noua 

platformă va permite funcționarea integrată a parcometrelor, a SMS-urilor, a abonamentelor. Domnul 

Nicolae BIBU răspunde că parcometrele sunt doar pentru parcările publice, nu au numerotare a parcările 

de reședință. Plata cu SMS și parcometrele sunt doar pentru parcările publice. Domnul Cristian 

OLTEANU dorește să afle dacă aceste sisteme de plata vor funcționa corespunzător, dacă ele există acum 

sau vor fi disponibile mult mai târziu. Domnul Casian-Ruben POPA intervine în discuție și precizează că 

această aplicație va fi permanent modificată și completată cu noi locuri de parcare cu plată și de reședință 

pe măsură ce acestea vor fi create. Domnul consilier Cezar MARIN aduce la cunoștință faptul că în 

Regulament nu apare definiția de parcare fără plată. Domnul Casian-Ruben POPA spune că pentru 

următoarea perioadă parcările de reședință vor fi parcări fără plată în intervalul orar 08.00 – 16.30.  
 Doamna consilier Anca SUHOV dorește să fie introdusă în Regulament definiția parcării publice 

fără plată. De asemenea, la art. 2, lit. l) se precizează „parcare de reședință - parcarea amenajată, ce se 

află pe o distanță egală sau mai mare de 30 m, dar nu mai mult de 100 m de frontul imobilelor utilizate de 

locatari, cu excepția parcărilor de pe căile de circulație semnalizate corespunzător, care poate fi atribuit 

spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada 

că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru;”. Doamna consilier propune să se modifice 

distanțele, astfel: o distanță 10 m față de ferestrele încăperilor de locuit, așa cum este menționat în Planul 

Urbanistic General, dar nu mai mult de 50 m. Doamna Loredana DROBOTĂ aduce lămuriri cu privire la 

felul în care se va desfășura licitația; astfel, în prima fază a licitației se va lua în considerare distanța de 

30 m de frontul imobilelor, urmând ca, dacă rămân locuri de parcare neocupate, se va mări aria până la 

100 m de frontul imobilelor. Domnul Casian-Ruben POPA spune că vor fi probleme cu parcările 

existente deja chiar lângă geamurile locatarilor. În acest caz, va fi nevoie de acordul vecinului care 

locuiește la parter. Domnul viceprimar George ȘINGHI spune că nu se vor mai atribui locuri de parcare 

lângă geamurile imobilelor.  
 Doamna consilier Anca SUHOV propune ca la art. 2, lit o) „utilizarea parcărilor de reşedinţă - 

folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor, astfel: - gratuit pentru vehiculele 

special destinate transportului persoanelor cu dizabilități;” să se menționeze ca aceste locuri să fie și 

pentru persoanele care deservesc persoanele cu dizabilități. Domnul Bogdan VASILESCU spune ca 

pentru aceste persoane există parcările de reședință. Se propune atribuirea acestor locuri de parcare în 

baza unui certificat pentru persoanele cu dizabilități.  
 La art. 3, la alin (1) și (2) se dorește o completare, respectiv: la alin (1) „așa cum este el afișat la 

fața locului și pe site”, fiind vorba de Regulament și la alin (2) „așa cum este el afișat la fața locului și pe 

site”, fiind vorba de tarif.  
 La art. 5, alin (1) „Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport cu masa peste 3,5 tone și 

lungimea peste 5 m în parcările cu plată. Nu se vor elibera abonamente pentru aceste tipuri de 

autovehicule.”, domnul Cristian OLTEANU menționează că există mașini mari care ocupă locurile de 

parcare și depășesc limita de lungime. Se propune ca pentru vehiculele care depășesc 3,5 tone și 

lungimea de 5 m sau pentru rulote să se permită parcarea în zonele de Park & Ride. 
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 Se precizează faptul că art. 7, alin (1) „Utilizatorii parcărilor cu plată trebuie să respecte regulile 

de circulație şi semnificația diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare, să afișeze pe bord tichetul de 

parcare, vizibile din exterior, la începutul perioadei de staționare, să nu depășească timpul de staționare la 

care are dreptul conform termenului de valabilitate a tichetului, SMS-ului, abonamentului sau 

legitimației.” și art. 41 alin. (1) „Constituie contravenții săvârșirea de către proprietari, utilizatori sau 

deținători cu orice titlu ai vehiculului/ autovehiculului, a următoarelor fapte: d) Neafișarea tichetului, pe 

bordul autovehiculului se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;” creează o problemă, 

respectiv cu afișarea tichetului pe bordul mașinii se consideră că amenda este prea mare. Se propune 

modificarea art. 7 alin (1) astfel: să afișeze pe bord tichetul de parcare (cu excepția situației în care plata 

s-a făcut prin SMS), deoarece acest lucru nu este specificat și amenda este foarte mare, după cum 

prevede art. 41 lit. d). Această sancțiune nu se poate contesta pentru că este prevăzută în mod expres de 

Regulament. Doamna Loredana DROBOTĂ prezintă situația următoare: se pune o notă de constatate pe 

bordul mașinii în valoare de 90 lei care poate fi plătită în 5 zile. Dacă nu este plătită în termen de 5 zile, 

această notă de constatare este trimisă la Direcția Poliția Locală și se transformă în amendă. Se propune 

ca neafișarea tichetului să fie supusă aceleiași proceduri.  
 Art. 10 vorbește de tarife și oferirea gratuității. Se ridică problema că pentru Park & Ride, în 

anexa care menționează tarifele, există un abonament pentru 24 de ore și de 7 zile, tarife care nu apar în 

art. 10. Se propune corelarea articolului 10 cu Anexa nr. 3 din Regulament.  
 Ajungând la art. 13 lit. b) „abonament tip pentru persoane cu handicap – (anual) – se eliberează 

gratuit persoanelor care fac dovada încadrării într-un grad de handicap  grav sau accentuat și sunt 

proprietarii autoturismului sau au un contract de leasing pentru autoturismul respectiv. Acest tip de 

abonament conferă dreptul de staționare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu plată din municipiul 

Tulcea.”. Doamna consilier Anca SUHOV reia discuția de la Art. 2 lit. o), considerând că aceste 

abonamente trebuie acordate și persoanelor care deservesc sau au în îngrijire persoanele cu dizabilități.  

De asemenea, la lit. e) „abonament pentru instituții publice – se eliberează instituțiilor publice, la cerere, 

pentru atribuirea unor locuri de parcare în regim rezervat și gratuit.” se propune completarea acestui 

punct astfel: „abonament pentru instituții publice – se eliberează instituțiilor publice contra cost/cu plată, 

la cerere, pentru atribuirea unor locuri de parcare în regim rezervat și gratuit.”  
 Se propune înlocuirea peste tot în regulament a expresiei „persoană cu handicap” cu expresia 

„persoană cu dizabilități”, conform prevederilor legale în vigoare.  
 Doamna consilier Anca SUHOV propune să se precizeze în Regulament faptul că opritoarele 

folosite acum pentru locurile de parcare vor fi eliminate și se vor folosi indicatoare și marcaje pentru 

delimitarea acestora. De asemenea, aduce în discuție art. 25, alin. (8), respectiv: „intervalul de timp 

08.00-16.30, de luni până vineri, parcările de reședință vor deveni publice cu plată putând fi ocupate de 

orice altă persoană decât titularul abonamentului, doar cu plata tarifului orar prin tichete de parcare, 

SMS, CARD sau abonament. Titularul abonamentului anual va putea ocupa, în această situație, orice alt 

loc de parcare, de preferință unul rezervat din aceeași zonă, fără plata vreunui tarif. În cazul în care 

abonatul nu părăsește locul de parcare în intervalul orar 08.00-16.30, acesta nu va fi obligat la plata unor 

tarife suplimentare. După orele 16.30, locul va rămâne exclusiv în folosința titularului de abonament, în 

caz contrar autovehiculul va putea fi ridicat la sesizarea acestuia”. Se propune eliminarea expresiei „de 

preferință” pentru ca persoanele care doresc un loc de parcare să poată găsi unul în zona care să nu fie 

neapărat rezervat.  
 La art. 27, respectiv modalitatea de atribuire, domnul Cristian OLTEANU precizează că nu apare 

nicăieri specificată condiția lipsei datoriilor la Serviciul Taxe și Impozite Locale și ar trebui introdusă. 

Doamna Valentina TUDORICĂ clarifică acest aspect, spunând că vor avea acces la baza de date și vor 

putea verifica respectarea acestei condiții. De asemenea, se poate verifica on-line și valabilitatea poliței 

R.C.A. Doamna consilier Anca SUHOV propune ca dovada proprietății să fie efectuată cu un extras de 

carte funciară. Luând în considerare faptul că și acesta presupune o cheltuială, s-a hotărât să nu se aplice.  
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 Domnul consilier Cezar MARIN propune introducerea unei noi sancțiuni la art. 41, respectiv 

neanunțarea expirării valabilității documentelor ce au stat la baza emiterii abonamentului locului de 

parcare în termenul specificat la art. 33, care să se sancționeze cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.  
 Se propune ca art. 34 „Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:  e) să 

asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare 

care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit 

altă destinație;” să fie completat cu „altă destinație de utilitate publică”.  
 La art. 36 trebuie reorganizate punctele, fiind omisă litera e), dar se propune introducerea acestei 

litere cu următorul conținut: „obligațiilor proprietarului parcărilor de reședință să deszăpezească calea de 

acces până la locul de parcare”. Domnul Nicolae BIBU menționează că acest serviciu este prevăzut prin 

contractul atribuit societății Servicii Publice S.A. 
 Ajungând la anexe, se menționează că nu mai sunt specificate străzile pe zone. De asemenea, se 

propune ca în centrul orașului, prețul să fie la oră și să crească odată cu timpul se staționare. Domnul 

viceprimar George ȘINGHI aduce la cunoștință faptul că acum Regulamentul prevede un preț de 72 lei 

pentru 24 de ore, preț care nu este mic. Dacă prețul va fi prea mare, se vor aglomera zonele din jurul 

centrului.  
 Domnul Cristian OLTEANU pune problema persoanelor care vor în vizită, cu mașina, și nu au 

loc de parcare. Se menționează faptul că în cadrul parcărilor de reședință vor fi și câteva locuri de cu 

plată, care vor putea fi ocupate cu abonament.  
 Prelungirea contractului se face pentru cei care au deja un contract, însă nu se poate prelungi 

pentru o perioadă mai mare de 5 ani. După această perioada, vor trebui să liciteze pentru un loc de 

parcare.  
 Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică se 

încheie, proiectul de hotărâre urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea şi aprobat în plenul acestuia. 
Minuta a fost încheiată astăzi, 14.12.2021, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea în conformitate 

cu art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
 

      

Leventh IUSUF, secretar general 

p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
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