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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 10 noiembrie 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. 1303/03 

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

Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 16 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali 

în funcţie). 

Domnul Antrop Ciprian participă la şedinţă on-line. 

Lipsesc domnii consilieri Luca Andaluzia, Mergeani Ana Elena, 

Porneală Sergiu Cristian. 

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! 

Deschidem lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 10 noiembrie 

2021. 

La ordinea de zi avem un număr de patru proiecte și o completare, 

în total cinci proiecte. 

 Mai întâi vă supun la vot ordinea de zi în forma completată. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 17 voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată. 

- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local  nr.166/04.06.2021 pentru aprobarea 

contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 

maximum 127.473.770 lei. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local 

prin atribuire directă în municipul Tulcea, încheiat între Municipiul Tulcea 

şi Societatea Transport Public S.A. nr.346060/01.11.2019, prin act 

adiţional. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

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, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

- inițiator  Dragoş Simion, consilier local 

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

4. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și 

servitute cu titlu gratuit către societatea ALUM S.A. asupra terenului în 

suprafață de 6640 mp, respectiv 20 m de la axa căii ferate, de-a lungul 

parcării ”Park & Ride Isaccei”, aparținând domeniului privat al 

Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei, F.N., cu nr. cadastral  
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49217, pentru a interveni în cazul efectuării unor lucrări de reparații sau 

mentenanță asupra căii ferate. 

Iniţiator: George ŞINGHI, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

5. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și 

servitute cu titlu gratuit către societatea ALUM S.A. asupra terenului în 

suprafață de 6640 mp, respectiv 20 m de la axa căii ferate, de-a lungul 

parcării ”Park & Ride Isaccei”, aparținând domeniului privat al 

Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei, F.N., cu nr. cadastral 

49217, pentru a interveni în cazul efectuării unor lucrări de reparații sau 

mentenanță asupra căii ferate. 

 Iniţiator: George ŞINGHI, consilier local 

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Primul punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.166/04.06.2021 

pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de maximum 127.473.770 lei. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Șacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil cu trei voturi „pentru” și o abținere. 

Doamna consilier Haliț Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil, două voturi „pentru” și o abținere. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. Nu am fost decât trei consilieri. 

Domnul consilier Șinghi George – președinte de ședință 

Sunt discuții, întrebări? 

Știți proiectul, este vorba despre contractarea creditului pentru 

DALI-urile pentru modernizarea străzilor din oraș. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 12 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Situația 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. FRANDEŞ CLAUDIA ALINA Pentru 

6. HALIŢ TATIANA Pentru 

7. MARIN CEZAR-GEORGE Impotrivă 

8. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

9. MOTOC OCTAVIAN Pentru 

10. PAVEL VIORICA Pentru 

11. SIMION DRAGOŞ Pentru 

12. SUHOV ANCA Impotrivă 

13. ŞACU STERE Pentru 

14. ŞINGHI GEORGE Pentru 

15. ŢIU GABRIEL-DORIN Impotrivă 

16. URSE LILIANA Pentru 

17. VIZAUER LAVINIA Impotrivă 

 

Domnul consilier Şinghi George 

Punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 

public local prin atribuire directă în municipul Tulcea, încheiat între 

Municipiul Tulcea şi Societatea Transport Public S.A. 

nr.346060/01.11.2019, prin act adiţional. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

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? 
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Doamna consilier Haliț Tatiana 

Da, sunt discuții, la ședința noastră de comisie, la comisia nr.3,      

l-am chemat și pe domnul Bălan să discutăm niște lucruri în legătură cu 

acest proiect. 

Eu am pus întrebări referitor la calitatea serviciului de transport cu 

nava Civitas peste Dunăre, era bine dacă era trecut aici și ceva privitor la 

acest aspect și al doilea dacă au făcut un sondaj pe un anumit termen, dacă 

chiar e cazul să se răspundă acestei solicitări, prin care se lungeşte 

programul cu ultima cursă care pleacă la ora 24 de aici şi de dincolo la ora 

24 și ceva înapoi, pentru că am discutat cu cei care lucrează pe navă, mi-au 

spus că sunt zile în care nu pleacă nimeni la ora 24, nu este un flux sau sunt  

zile în care pleacă unu, doi. Nu prea s-ar merita. 

La comisie domnul Bălan a spus că  va face o adresă către ALUM şi 

VARD, exact cum scrie în proiect, că de acolo ar fi acei angajaţi care 

lucrează în schimbul II şi solicită acest program prelungit şi astăzi domnul 

Bălan mi-a trimis un e-mail în care spune că ALUM-ul nu are în schimbul II 

angajaţi care locuiesc peste Dunăre şi traversează la ora aceea. 

Eu am discutat personal cu directorul de Resurse Umane de la 

VARD, pentru că îl cunosc, mi-a spus că niciodată nu au solicitat şi nu 

cunosc că aibă angajaţi – plus că în schimbul II se lucrează într-un număr 

foarte mic la VARD şi pentru că dânsul a scris în loc de adresa VARD, aşa 

cum apare aici în proiect şi de fapt era vorba de fapt de doamna de la 

Resurse Umane VARD ELECTRO, care este o altă firmă, am sunat şi acolo 

şi am vorbit şi doamna a zis la fel: în primul rând VARD ELECTRO nu are 

schimbul II, dar apoi am vorbit şi cu domnul primar Ştefan Ilie, şi cu domnul 

director Bălan ca să lămurim acest aspect.  

Finalul a rămas că vor mai încerca încă o lună-două să vadă care 

este situaţia şi poate se va anula această cursă, pentru că asta înseamnă: 

ore suplimentare plătite pentru cei care lucrează pe navă, plus consum de 

combustibil... 

Domnul consilier Motoc Octavian 

Dacă îmi permiteţi, eu am fost de-a lungul timpului şi în cartierul 

Tudor Vladimirescu şi oamenii întotdeauna s-au plâns de faptul că deşi 

reprezintă unul dintre cartierele oraşului, ei nu au aceleaşi drepturi ca şi 

ceilalţi. De exemplu nişte tineri care merg la un club, să zicem, acum e 

situaţia aceasta cu pandemia, nu pot să se întoarcă seara decât cu o barcă şi 

să îşi rişte viaţa trecând Dunărea. 

Oameni care vor să vină la o farmacie care este non-stop, nu pot să 

vină să-şi ia un medicament – nu e normal să se întâmple lucrul ăsta! Este 
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un serviciu public pe care nu trebuie să-l gândim neapărat prin 

rentabilitate! Aici de aceea acoperim anumite sume, ca să beneficieze toţi 

cetăţenii oraşului de aceleaşi drepturi. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este o discriminare! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Dar şi de rentabilitate trebuie să ţinem cont, dar şi de eficienţă! 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Obligaţia de a asigura transportul public există în lege pentru 

fiecare cetăţean: şi pentru cel care stă în cartierul 23 August şi pentru cel 

care stă în Tudor Vladimirescu! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Dacă gândim aşa şi autobuzele circulă până la 22,30! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este lege! Ce facem cu oamenii aceia, îi izolăm? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Eu am şi un coleg USR-ist care este tânăr şi locuieşte cu familia 

acolo şi a zis la fel: nu există, suntem 150 de familii cel mult, din care mai 

mult de jumătate sunt bătrâni, nu prea circulă şi chiar cea de la 22,30 era 

super suficientă! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Să înţeleg că a rămas în analiză. OK, în regulă. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Este aici şi colega mea de la Transport Local, dacă doriţi, puteţi să 

o întrebaţi direct. 

Doamna Greavu Florentina Nastasia – inspector Compartimentul 

Transport Public 

Voiam să vă spun că acest proiect a fost elaborat în urma raportului 

de la SC Transport Public, în care se precizează că au fost numeroase 

solicitări din partea locuitorilor suburbiei Tudor Vladimirescu şi au dat ca 

exemplu şi pe cei care lucrează la societăţile comerciale, s-au referit la 

modul general, pot lucra şi la alte societăţi, noi asta am înţeles. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Din discuţia mea personală cu domnul director Bălan a reieşit 

altceva: că această solicitare a apărut numai din cauza acelor oameni care 

lucrează în schimbul II. 

Este foarte bine să asigurăm transportul, dar să şi vedem dacă 

avem pe cine să plimbăm la ora aceea. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aşa şi autobuzele sunt momente ale zilei când circulă goale. Ce 

facem, le suspendăm? 

Domnul consilier Motoc Octavian 

Vă spun că aşa sunt şi momente ale zilei în care la trecerile peste 

Dunăre sunt puţini, asta e, ne asumăm şi lucrurile acestea, n-ai de unde să 

preconizezi la fiecare oră că vor avea toate locurile ocupate pe nava aceea 

de trecere, dar şi cinci oameni, şi trei dacă sunt pe timpul nopţii, trebuie să-i 

duci acasă, că ei vin de undeva din ţară, de undeva de la aeroport şi ajung 

la Tulcea la ora 11-12 noaptea. Cu ce trec dincolo? 

 Trebuie să-şi aranjeze cu o barcă? E extrem de periculos pe timpul 

nopţii. Vine perioadă de ceaţă, nu e chiar aşa de simplu! 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Le-am dat autorizaţie de construire, le-am dat acte, impozite, nu? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Am înţeles, oricum rămâne în analiză, să ştiţi că noi oricum ne 

gândim şi la eficientizare şi ne gândim şi la achiziţia unei nave electrice 

pentru transportul peste Dunăre. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Mă bucur să aud treaba asta, pentru că nava este foarte paradită, 

mă interesează şi pe mine, dacă tot o avem şi o folosim, pe timp de iarnă să 

avem o prelată de exemplu, este numai ca plafon, bate vântul, bate ploaia... 

avem ceva care pâş, pâş, pâş merge încolo şi se întoarce! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Chiar astăzi am trecut cu ea, nu ştiu dacă sunt chiar aşa de rele 

condiţiile, dar e loc de mai bine cu siguranţă. 

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 17 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Trecem la punctul 3, Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea 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, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 14 voturi „pentru”proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Punctul nr.4,  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 250/28.11.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a 

Stadionului Delta, situat în Tulcea, strada Tineretului nr. 2 și a tarifelor de 

inchiriere a bunurilor din patrimoniul acestora. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Acest proiect se retrage de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Deci proiectul se retrage din iniţiativa iniţiatorului. 

Luăm în discuţie proiectul nr. 5, completare a ordinii de zi, Proiect 

de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit 

către societatea ALUM S.A. asupra terenului în suprafață de 6640 mp, 

respectiv 20 m de la axa căii ferate, de-a lungul parcării ”Park & Ride 

Isaccei”, aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, str. Isaccei, F.N., cu nr. cadastral 49217, pentru a interveni în cazul 

efectuării unor lucrări de reparații sau mentenanță asupra căii ferate. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1  - aviz favorabil, cu 3 voturi „pentru”. Domnul 

consilier Ţiu, având interes, nu a participat la vot. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin nu participă la votul pentru 

acest proiect. 
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Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Comisia nr.5 urmează să îşi dea avizul funcţie de ceea ce ne va 

spune DIAP-ul. Cu două voturi sigur suntem „pentru”, dar urmează să ni se 

explice de ce uz şi servitute cu titlu gratuit. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Haideţi să le spunem şi colegilor despre ce este vorba: se face 

parcarea aceea, pentru care a fost necesar avizul ALUM-ului. ALUM-ul şi-a 

dat avizul, dar în condiţiile în care dacă am o reparaţie de făcut pe linia 

ferată sau dacă un vagon deraiază şi trebuie să bag o macara în zona actual 

virană, viitoare parcare, indiferent de Consiliul Local de atunci, numele 

primarului sau  al paznicului de la poarta parcării, să am ceva la mână ca 

să pot să intru să rezolv problema. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, este art.622 din Codul civil, aici s-au invocat alte articole, în 

care există această obligaţie a proprietarului de a permite vecinului să 

treacă pe terenul său pentru a executa lucrări. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Juriştii ALUM-ului au fost mai catolici decât Papa şi au cerut 

acordul acesta notarial! Au insistat! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

La art.622 scrie: proprietarul este obligat să permită folosirea 

fondului său pentru efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat, 

precum şi accesul vecinului pe terenul său pentru tăierea crengilor şi 

culegerea fructelor, în schimbul unei despăgubiri, dacă este cazul.  

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

Aşa este, dar fiind vorba de o parcare publică, este redundant dar 

nu am avut nimic împotrivă de a fi de bună credinţă şi de a oferi o sigurnţă 

în plus colegilor de la ALUM. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Codul administrativ ne permite să instituim un drept de uz şi 

servitute gratuit în favoarea unei societăţi comerciale? Asta întreb. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Din punctul nostru de vedere, am considerat, pentru a dezvolta 

investiţia, pentru că mergem un pic mai departe: proiectul va exclude 

această zonă, pentru eventualele accidente, pentru situaţia în care apare un 

caz fortuit, acolo să nu investim în stâlpi, gheretă paznic sau ce consideraţi 

dumneavoastră. Nu trebuie investit acolo, să rămână o zonă liberă, o zonă 

de siguranţă, aşa cum prevăd reglementările care ţin de căile ferate. 
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Nouă, ca parte, ni s-a părut ok, pentru că aşa a fost cerut acordul 

de la ALUM. Deci nu ar fi nicio problemă din punctul nostru de  vedere. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Pe ce perioadă? 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Pe perioada investiţiei. 

Domnul consilier Motoc Octavian 

Câtă vreme va fi parcarea. Scrie aici. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci nu e pe perioada în care se realizează construcţia, ci a 

existenţei investiţiei Park & Ride…. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Asta înseamnă că dacă se schimbă investiţia, probabil că este 

nevoie de un alt aviz şi un alt acord. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Oricum, va fi înregistrat la OCPI cu sarcini. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Pe durata existenţei căii ferate. Că dacă dispare calea ferată? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

De aceea am şi spus pe durata existenţei construcţiei! Când nu va 

mai intra marfă în ALUM  pe acea cale ferată, vrem să facem nişte stâlpi 

acolo. 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Sunt de acord, am şi temei legal să-i permit acordul pentru lucrări! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

In adresa pe care ALUM a trimis-o vineri către Primărie, chiar am 

fost un pic mai expliciţi, adică: conform regulamentului căilor ferate, am 

trecut acolo – nu se vor monta lumini de culoare roşie, care ar putea păcăli 

pe mecanic…. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Sunt de acord, dar este altceva! Noi vorbim acum… 

Domnul consilier Şacu Stere 

Lavinia, eu înţeleg că aceşti 6000 m vor fi ocupaţi. Ei vor fi liberi 

doar în momentul când o să ceară ALUM-ul să facă o mentenanţă acolo. 

Deci parcarea se utilizează. 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Ca să nu puneţi o gheretă de paznic acolo. Este o maşină parcată şi 

am o intervenţie urgentă, vine o maşină de la DIAP, mută maşina, am băgat 

macaraua să putem interveni, după intervenţie punem maşina la loc.  

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Ştiţi care este problema de fond a juriştilor în momentul acesta? 

Dacă dreptul ăsta de uz şi servitute, tu ştii foarte bine, conform Codului civil 

se dă şi contra unei sume. Deci asta este întrebarea noastră: suntem ok să o 

dăm, la orice control care vine? 

Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Da, pentru că jurisprudenţa prevede ca dreptul de servitute se poate 

da şi cu titlu gratuit pentru nişte investiţii. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Cred că totuşi nu aţi înţeles: legislaţia pe CFR pe mine mă lasă 

chiar şi 200 m … 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Domnul Ţiu, juriştii dumneavoastră nu degeaba au cerut şi au 

insistat avocaţii ALUM, da? Iar eu şi Lavinia nu degeaba suntem aici, lângă 

voi! De ce crezi că au insistat juriştii pentru treaba aceasta? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Ca să ne asigure accesul. Dacă  voi cereţi bani, atunci eu pot să 

blochez investiţia şi pot să cer şi eu suma respectivă… 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Nu cerem bani! Ascultaţi-ne, să vedeţi care este logica noastră ca 

jurişti şi ca avocaţi în Consiliul Local! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

622 din Codul civil instituie această obligaţie a mea de a-i permite 

lui acordul să-şi facă lucrările de mentenanţă şi de aceea îi dau accesul 

gratuit pe această obligaţie! Aici spune: în schimbul unei despăgubiri, dacă 

e cazul. Dar nu e cazul, că e calea ferată şi intră să-şi facă lucrările pe 

calea ferată. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

De asta au vrut avocaţii voştri să facă asta, pentru că există acel 

“dacă e cazul”. Şi s-au gândit că peste 15 ani vine altcineva şi zice: e cazul 

să-mi dai bani, tu ALUM, că ai!  
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ei s-au gândit că este uz şi servitute că au un act notarial faţă de 

622 unde nu am un act notarial, dar dreptul acesta de uz şi servitute pe 

Codul administrativ către un S.C., o persoană privată ar trebui să fie 

contra-cost. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Este adevărat, dar doamne-fereşte de un accident maine, nu peste 

15 ani, eu dacă am o investiţie acolo şi mi-o distruge, din varii motive, un 

accident este un accident, nu este mai sănătos să faci o zonă liberă… 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ba da, suntem de acord! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Fă zona liberă! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Este vorba de această zonă de 20 de metri, dar este vorba de căi 

ferate publice. Aceasta este o cale ferată privată şi nu se aplică acelor legi. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Să ştiţi că astăzi am primit răspunsul de la AFER.  O să vă trimit 

mâine răspunsul. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Indiferent că este privată sau nu, pericolul este acelaşi. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Şi eu cred la fel! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Să ne înţelegem: pe acei 6640 m se va amenaja parcare şi pe 

această suprafaţă! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dar eu îi dau drept de uz şi servitute pe parcare? 

Domnul consilier Şacu Stere 

Numai când are nevoie, pentru intervenţii! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi 6640 aceştia sunt în public sau în privat? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

In privat. A fost o eroare de redactare prima dată. Am remediat-o. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci parcarea se face pe domeniul privat. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

OK, deci aţi înţeles care a fost întrebarea noastră, dacă spuneţi că 

este în regulă, da! 
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Deci terenul este de  aproximativ 15 mii m. Pe tot terenul se face 

parcarea. Aceşti 20 de metri în axul căii ferate au o reglementare specială, 

conform unor legi speciale ale căilor ferate. Şi se cere, e o asigurare în plus, 

cred, a ALUM de a putea interveni în cazul unor... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Puteam să dau o hotărâre, prin  care să zic că i se permite accesul 

SC ALUM pe art.622 şi terminam tot bâlciul! 

 Eu mai pun şi altă problemă acum, dacă vreau să semnez la notar, 

din 6640 m n-ar trebui să fac un act de  dezmembrare? Pentru dreptul de uz 

şi servitute? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Nu, va fi numai o sarcină la OCPI. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 

La proiect este ataşată schiţa pentru suprafaţa pentru care se 

instituie dreptul de uz şi servitute. Este o sarcină pe o anumită suprafaţă. Nu 

este nevoie de dezmembrare. 

Să ştiţi că va fi un aviz asemnător, dar nu vor cere asta şi de la 

ENEL, pentru că şi ei au o reglementare specială. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aţi discutat la OCPI şi nu vă cer dezmembrare? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Nu. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Eu asta vă propuneam, să completăm în preambul şi cu art.622 Cod 

civil. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

De acord. 

Oricum, va mai fi o hotărâre, acest proiect de hotărâre este legat 

punctual de avizul de la ALUM, pentru că suntem în stadiul de a avea un 

proiect pe fonduri europene şi din punctul meu de vedere este de preferat a 

atrage nişte fonduri, a le avea decât a fi foarte birocraţi şi să blocăm 

investiţia. 

Dar mă repet, din punctul meu de vedere este legal. 

Acum, cum consideraţi dumneavoastră! 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Formulaţi un amendament? 
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 Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, după având în vedere prevederile  - unde este art.755, 756:  şi  

622 din Codul civil. 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Supunem la vot amendamentul. 

Cine este pentru acest amendament? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 16 voturi “pentru” amendamentul 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.  FRANDEŞ CLAUDIA ALINA Pentru 

6. HALIŢ TATIANA Pentru 

7. MARIN CEZAR-GEORGE Pentru 

8. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

9. MOTOC OCTAVIAN Pentru 

10. PAVEL VIORICA Pentru 

11. SIMION DRAGOŞ Pentru 

12. SUHOV ANCA Pentru 

13. ŞACU STERE Pentru 

14. ŞINGHI GEORGE Pentru 

15. ŢIU GABRIEL-DORIN Nu participă la vot 

16. URSE LILIANA Pentru 

17. VIZAUER LAVINIA Pentru 

 

Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă  

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi 

completată în şedinţă. 

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. 
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de 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.  FRANDEŞ CLAUDIA ALINA Pentru 

6. HALIŢ TATIANA Pentru 

7. MARIN CEZAR-GEORGE Pentru 

8. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

9. MOTOC OCTAVIAN Pentru 

10. PAVEL VIORICA Pentru 

11. SIMION DRAGOŞ Pentru 

12. SUHOV ANCA Pentru 

13. ŞACU STERE Pentru 

14. ŞINGHI GEORGE Pentru 

15. ŢIU GABRIEL-DORIN Nu participă la vot 

16. URSE LILIANA Pentru 

17. VIZAUER LAVINIA Pentru 

 

Mulţumim foarte mult pentru tot! 

Inchidem  şedinţa. 

 
 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETARUL GENERAL 

       CONSILIER,                                       AL  MUNICIPIULUI TULCEA, 

 

                   George ŞINGHI                                                   Leventh IUSUF 
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         Elena ENACHE 


