ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 28 octombrie 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. 1247/22 octombrie 2021 şi adusă la
cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 18 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali în
funcţie).
Lipseşte domnul consilier Sela Georgian.
Intârzie domnii consilieri Porneală Sergiu Cristian şi Vizauer Lavinia.
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
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Primăriei Municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi
ai mass-mediei locale.
Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Şinghi George.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Bună-ziua!
Deschidem şedinţa de astăzi, 28 octombrie 2021.
Ordinea de zi a şedinţei în forma completată cuprinde 28 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 18 voturi „pentru”) ordinea de zi a fost aprobată.
Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Tulcea din data de 29 septembrie 2021.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 15 octombrie 2021.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor
de
intervenție
pentru
obiectivul
de
investiție
“REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICOEDILITARE, STRĂZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor
tehnico-economici.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor
de
intervenție
pentru
obiectivul
de
investiție
“REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICOEDILITARE, STRĂZI TRASEE AUTO, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a
indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investiție “CONSTRUIRE GRAVITY - PARC CIUPERCA,
MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilortehnico-economici.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE
MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL
MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR
PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ
ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA
MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA
MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 179/27.09.2019 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “ REABILITARE
ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor determinării
compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativteritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge
S.R.L..
- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea tarifului privind
colectarea și transportul separat al deșeurilor reziduale aprobat prin Hotărârea
Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020, a tarifului pentru
activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor
biodegradabile pe raza Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului
local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 și a contractului de delegare a
gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii
Publice S.A., prin act adiţional.
- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activității de
salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de societatea
Servicii Publice S.A. Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017, modificate prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 116/27.06.2019.
- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de închiriere a
autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL-99-ABD, mijloc de transport aflat în
patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, pentru
transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 128/25.07.2020.
- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predareprimire a mijloacelor fixe rezultate în urma recepționării obiectivului de investiții
realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi
apă uzată în judeţul Tulcea”, preluarea bunurilor rezultate în urma finalizării
investiției în domeniul public al municipiului Tulcea și modificarea și
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare din județul Tulcea, prin act adițional.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
14. Proiect de hotărâre privind transportul de persoane sau bunuri în
regim de taxi în municipiul Tulcea.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a suprafeței de 74 mp, teren aferent căii de acces, situată în
Tulcea, delimitată în partea de N-V de str. Meduzei, Tronson II şi în partea de SE de str. Cîmpului, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii
în cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a suprafeței de 7783 mp, teren având categoria de folosință
drum, cu tronson din str. Spitalului – Șoseaua Barajului, situat în Tulcea,
conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și
atribuirea denumirii ”Strada Militari”.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
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17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a suprafeței de 49618 mp, teren aferent Căilor de acces,
spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în Tulcea, Sector 20 - Zona E3, conform
măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 10221 mp, situat în municipiul
Tulcea, Tarla 20, Parcela A300, str. Transformatorului.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă
bunului imobil “Teren Cartier E 3 (zona Ene Med) – aferent garaje”, înregistrată
la poziția 1193 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 989,93
mp la 1275 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
20. 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 32200 mp la
17608 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 881
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 bunului Imobil – Teren aferent
Bisericii Adormirea Maicii Domnului, str. G. Corneliu, F.N., la intersecția cu
str.Viticulturii, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în
cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de teren
aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform
măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități, precum și
a Listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru
Locuințe destinate închirierii pentru tineri.
- inițiator George ȘINGHI, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 4, 5.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a statului
de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53 din 28 martie
2019.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local al Municipiului Tulcea în Comisia de evbaluare a aprobei de interviu
constituite în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director-adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5.
28. Diverse.
- A venit domnul consilier Porneală Sergiu Cristian .
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr.1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28
septembrie 2021.
Sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
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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.2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 15
octombrie 2021.
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal.
Cine este pentru?
Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea
Cu 18 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Se abţine de la vot doamna consilier Suhov Anca, cu menţiunea: Nu am
participat la această şedinţă.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr. 3, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021.
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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
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.4, Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție
“REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICOEDILITARE, STRĂZI ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor
tehnico-economici.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 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 Haliţ Tatiana
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Discuții? Intrebări?
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.5, Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție
“REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER ȘI LUCRĂRI TEHNICOEDILITARE, STRĂZI TRASEE AUTO, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a
indicatorilor tehnico-economici.
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 Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Intrebări?Discuţii
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Nu sunt.
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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.6, Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE GRAVITY - PARC
CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilortehnico-economici.
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 Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuții în plen?
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
Punctul7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții
“LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN
PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII
AUTORIZAȚIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL
DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL
MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3,
CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 3, 5.
Vă rog să prezentaţi avizele.
Domnul consilier Şacu Stere
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
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Domnul consilier Şinghi George
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Haliţ Tatiana
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Discuții? Intrebări?
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.8, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 179/27.09.2019 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de
investiție “ REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA,
ZONA EST ETAPA I” şi a indicatorilor tehnico-economici.
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 – tot aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Intrebări?
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.
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Domnul primar doreşte să ia cuvântul. Vă rog, domnule primar!
Domnul primar Ilie Ştefan
Aş vrea să fac o intervenţie, care să cuprindă proiectele aprobate până
acum.
Aşa cum am spus şi în şedinţa extraordinară pe care am avut-o acum
două săptămâni, când am aprobat două investiţii pentru reabilitarea străzilor pe
care le-am depus spre finanţare pe programul „Anghel Saligny,” aici avem două
mari investiţii care sunt aprobate pentru a fi finanţate prin împrumutul pe care
noi l-am contractat în acest an.
Pentru a răspunde întrebărilor mai multor locuitori cu privire la
modalitatea în care sunt realizate aceste investiţii, ce comportă ele, ce înseamnă
structura în sine a investiţiei, pentru aceste două zone care vizează un număr de
aproximativ 45 de străzi pe care le-am tot citit în şedinţele trecute, dar pe care le
putem încă o dată dacă este nevoie să le recitim deşi le avem la mapă, noi am
accesat un împrumut care va fi avizat de către instituţiile statului, iar lucrările în
sine înseamnă lucrări complexe ce ţin nu doar de asfaltarea străzii, ci de întreaga
ei componentă a infrastructurii legată de apă şi canal, a apelor pluviale sau a
iluminatului public.
Am fost întrebat dacă aceste lucrări conţin şi reabilitarea sau extinderea
conductelor pentru gazul metan. Nu conţin, pentru că ele sunt lucrări separate şi
nu pot fi adăugate în acelaşi proiect.
Programele europene pentru finanţarea investiţiilor cu gaz metan sunt
cele care ne vor fi deschise probabil la finalul acestui an sau la începutul anului
viitor şi presupun studii de fezabilitate şi proiecte care sunt eminamente
îndreptate doar către gazul metan, prin componenţa investiţiilor în gaz metan cu
structuri inteligente de funcţionare.
Şi pentru acest deziderat, noi lucrăm la un studiu de fezabilitate încă de
anul trecut, când am identificat împreună cu Tulcea Gaz, care este concesionarul
întregului sistem de distribuire a gazului metan din municipiul Tulcea, am
identificat străzile unde aceştia nu au investiţii apropiate sau în anii următori şi
le-am inclus în cadrul proiectului, pentru care am avut până acum un număr de
trei achiziţii de la realizarea studiului geotehnic, la realizarea studiului
topografic şi acum suntem în faza documentaţiei de atribuire a contractului
pentru elaborarea temei de proiectare.
Sunt un număr de 37,646 km în tot oraşul, acolo unde Tulcea Gaz nu
poate să facă investiţii în perioada imediat următoare. Bineînţeles că interesul
este acela de a nu asfalta şi apoi a strica asfaltul pentru a pune alte utilităţi şi
încercăm să avem procedurile în aşa fel încât toate aceste investiţii să se
realizeze cât mai concomitent, în acelaşi timp.
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Am vrut să fac această intervenţie, pentru că au fost foarte multe
întrebări legate de gaz, oamenii consideră că gazul metan este o utilitate
gestionată de Primărie, nu este gestionată de Primărie, dar asta nu înseamnă că
Primăria trebuie să stea pasivă în realizarea dorinţelor cetăţenilor şi din acest
motiv încercăm să obţinem finanţări pe toate axele care vor fi pentru gaz metan,
iar dacă nu, cu acceptul Consiliului Local începând din anul viitor vom putea
pune o sumă de bani pentru a fragmenta proiectul şi a începe un proiect
multianual, care să cuprindă toate străzile, treptat-treptat, care nu au gaze, în
general este vorba de străzile cu case. Mulţumesc!
Doamna consilier Haliţ Tatiana
Doresc să fac şi eu o completare la proiectul cu zona străzilor din Est cu
reabilitare, dacă ne puteţi spune, domnul primar, puţin mai mult referitor la
str.Gloriei, care am remarcat că este singura care nu se asfaltează, ci se pun
nişte pavele şi am întrebat în comisie, mi-a plăcut ideea, dacă puteţi să dezvoltaţi
puţin, pentru siguranţa noastră că această decizie este nu numai pentru a păstra
zona ca şi un istoric al ei, dar şi calitatea şi trăinicia acestor lucrări cu pavele o
să fie similară – deci nu contează doar aspectul, contează şi trăinicia lucrării.
Domnul primar Ilie Ştefan
Din toate străzile propuse pentru reabilitare, singura din toate aceste
proiecte căreia i se păstrează forma de stradă cu piatră cubică este str.Gloriei,
alături de trotuare care completează amprenta istorică a străzii, din aceeaşi
marmură şi recondiţionarea lor acolo unde este cazul, după procedee moderne,
nu de reutilizare a pietrei actuale care nu mai poate să facă faţă unui proces de
reabilitare, ele fiind tocite în toate formele, după procedeele moderne care s-au
aplicat în localităţile care şi-au amenajat locuri de promenadă, în aşa fel încât
ele să poată fi şi avizate de către Direcţia de Cultură ca fiind conform
specificului local, dar şi să poată fi utilizate în infrastructura rutieră sau
pietonală.
Şi da, str.Gloriei de jos până la Monument va fi tot o stradă cu piatră
cubică, dar piatra cubică pe care o vedem noi astăzi în centrele de promenadă,
adică pavelele respective vor fi mult mai unite unele faţă de altele, vor avea alte
dimensiuni şi vor avea pe stânga şi pe dreapta zone de scurgere a apelor, care să
nu le strice în timp eficienţa. Mai ales că pe str.Gloriei au fost solicitări din
partea cetăţenilor, mai ales a celor care au clădiri publice clădiri de patrimoniu,
pentru a continua ca o zonă de promenadă a oraşului, a falezei spre Monument.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Trecem la punctul nr.9, Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de
pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea
Green Knowledge S.R.L.
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 Haliţ Tatiana
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări?
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.10, Proiect de hotărâre privind privind modificarea tarifului
privind colectarea și transportul separat al deșeurilor reziduale aprobat prin
Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 197/20.11.2020, a
tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separat al
deșeurilor biodegradabile pe raza Municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea
Consiliului local al Municipiului Tulcea nr. 24/28.01.2021 și a contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului
de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii
Publice S.A., 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 Haliţ Tatiana
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuţii în plen?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Era o greşeală materială, cred că s-a şi rezolvat, sesizasem şi în comisia
economică şi înainte de şedinţă, undeva în actul adiţional era o greşeală de
tarif, era un tarif diferit de cel care s-a aprobat, cred că s-a rezolvat şi în
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forma pe care o aprobăm la art.1 este 226, nu 236 cum apare în materiale
acestea.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Mulţumim, sigur s-a rezolvat.
Dacă nu sunt alte observaţii, 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.11, Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor
activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată
de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017, modificate prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 116/27.06.2019.
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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 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 – secretarul general al municipiului Tulcea
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr.12, Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de
închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL-99-ABD, mijloc de
transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele
Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
128/25.07.2020.
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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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări, 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.13, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
predare-primire a mijloacelor fixe rezultate în urma recepționării obiectivului de
investiții realizate în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de
apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”, preluarea bunurilor rezultate în urma
finalizării investiției în domeniul public al municipiului Tulcea și modificarea și
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare din județul Tulcea, prin act adițional.
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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări, discuţii?
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
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Nu sunt.
Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea
Domnul consilier Drăniceanu Daniel nu participă la vot.
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind transportul de persoane sau
bunuri în regim de taxi în municipiul 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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuţii, întrebări?
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 inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a suprafeței de 74 mp, teren aferent căii de acces,
situată în Tulcea, delimitată în partea de N-V de str. Meduzei, Tronson II şi în
partea de S-E de str. Cîmpului, 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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt discuţii?
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 nr.16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a suprafeței de 7783 mp, teren având categoria de
folosință drum, cu tronson din str. Spitalului – Șoseaua Barajului, situat în
Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea
funciară și atribuirea denumirii ”Strada Militari”.
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 Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări?
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. 17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a suprafeței de 49618 mp, teren aferent Căilor de
acces, spaţiilor verzi şi aleilor pietonale, situate în Tulcea, Sector 20 - Zona E3,
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.
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
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. 18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 10221 mp, situat în
municipiul Tulcea, Tarla 20, Parcela A300, str. Transformatorului.
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 Frandeş Claudia Alina
Comisia 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 – 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 modificarea suprafeței de
teren aferentă bunului imobil “Teren Cartier E 3 (zona Ene Med) – aferent
garaje”, înregistrată la poziția 1193 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 989,93 mp la 1275 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 2, 5.
Vă rog să prezentaţi avizele.
18

Domnul consilier Şacu Stere
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări, 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. 20, 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 32200
mp la 17608 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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Sunt întrebări, 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.
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
poziției 881 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 bunului
Imobil – Teren aferent Bisericii Adormirea Maicii Domnului, str. G. Corneliu,
F.N., la intersecția cu str.Viticulturii, 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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 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 – 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 modificarea suprafețelor de
teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea,
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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări?
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
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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, Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de
priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția
Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri.
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 Frandeş Claudia Alina
Comisia 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 – secretarul general al municipiului Tulcea
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr.24, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
și a statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53
din 28 martie 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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă sunt întrebări?
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Vă rog, domnule Ţiu!
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Dacă îmi permiteţi, am discutat în comisia economică, sperăm să se
lămurească în comisia juridică, la art.3 al acestei hotărâri scrie: Celelalte
prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.53 din 28
martie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi statului de
personal ale Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea rămân
neschimbate.
Acum, numai luna trecută noi am aprobat o modificare a organigramei,
cu trecerea a trei persoane de la Satul Pescăresc la Ciuperca.
Nu sunt jurist, dar părerea mea personală este că materialul la care ar
trebui să se refere acest articol ar trebui să fie ultima hotărâre, pentru că practic
noi modificăm ultima hotărâre. Din 28 martie 2019 este foarte posibil să se mai fi
modificat de câteva ori organigrama, deci eu consider că ultima hotărâre ar
trebui să fie.
Domnul Iusuf Leventh- secretar general al municipiului Tulcea.
Aveţi foarte mare dreptate, numai că este o singură greşeală materială,
în sensul că trebuia adăugat: „cu modificările şi completările ulterioare” pentru
că hotărârea în discuţie, aceasta din 2019 este hotărârea cadru, hotărârea de
bază. Celelalte hotărâri care au venit ulterior, au modificat şi completat această
hotărâre.
Deci se va adăuga: hotărârea din 2019, cu modificările şi completările
ulterioare. Şi am să rog secretariatul să facă modificarea.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Dacă nu mai sunt alte 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.25, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1, 3, 5.
Vă rog să prezentaţi avizele.
Domnul consilier Şacu Stere
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
22

Doamna consilier Pavel Viorica
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Din nou 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.26 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
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.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 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 – secretarul general al municipiului Tulcea
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
- A venit doamna consilier Vizauer Lavinia
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Punctul nr.27, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Comisia de evbaluare a aprobei de
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interviu constituite în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director-adjunct în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5.
Vă rog să prezentaţi avizele.
Doamna consilier Pavel Viorica
Comisia nr.4 – aviz favorabil, însă avem un amendament, pentru că s-a
aprobat acest proiect de hotărâre înainte de a apărea şi procedura de organizare
a probei de interviu. In această procedură, timpul alocat fiecărui candidat este de
două ore şi jumătate. Şi atunci cu un singur reprezentant al Consiliului Local,
s-ar fi dus pe trei săptămâni, gândind două ore şi jumătate pentru fiecare
candidat.
Propunem modificarea art.1 în forma următoare: Se desemnează ca
membri de drept în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu constituite
în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director-adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
domnii consilieri locali Corneliu Chistrugă şi Laurenţiu Mocanu. Iar ca membru
supleant doamna consilier Elena Mergeani. Sunt oameni care şi-au exprimat
disponibilitatea, concursul va începe probabil la ora 9 zilnic, se va termina
undeva la ora 16.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Comisia 5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
In regulă, supun la vot mai întâi amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Nu sunt.
Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea
Doamna consilier Pavel Viorica nu participă la vot.
Cu 19 voturi amendamentul a fost aprobat.
Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă
Supunem la vot proiectul de hotărâre modificat 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.
Doamna consilier Pavel Viorica nu a participat la vot.
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Domnul consilier Şinghi George – preşedinte de şedinţă 28. Diverse.
La punctul „Diverse” dacă aveţi intervenţii.
Doamna consilier Haliţ Tatiana
Da, vreau eu să intervin la „Diverse”.
Inainte de această şedinţă de Consiliu Local, am avut o şedinţă de
Consiliu de Administraţie la Liceul Henri Coandă şi vreau să vă transmit
mesajul domnului director Mihai Tiuliumeanu tuturor, dânsul a spus că pe data
de 8 noiembrie aniversează în cadrul liceului cei 50 de ani de la înfiinţare, se
pregăteşte, aşa în condiţii de pandemie şi m-a rugat pe mine să fac loby în
Consiliul Local, să participaţi pentru că va lua toate măsurile care sunt necesare
pentru acest eveniment, probabil va face undeva afară, mi-a spus că i-a trimis
invitaţie domnului primar, nu am vorbit în amănunt pentru că mă grăbeam la
şedinţă, dar îşi doreşte foarte mult să vină cei invitaţi la evenimentul dânsului şi
se bazează pe sprijinul meu şi al colegului Stan Ionel, în a încerca luna viitoare
să urgenteze nişte lucrări şi sper că şi domnul primar o să fie deschis să ne ajute,
dacă are nişte urgenţe voi da unele telefoane, nu ştiu despre ce este vorba, dar ar
vrea să găsească nişte lucruri până la aniversare.
Domnul primar Ilie Ştefan
Domnul Tiuliumeanu a fost alaltăieri la Primărie, a discutat cu echipa
de proiecte investiţii şi cu alţi colegi de la Gospodăria Municipală şi cu
viceprimarii, dacă nu mă înşel şi la fel vom invita fiecare cadru didactic cu
funcţie de conducere de la celelalte şcoli din municipiul Tulcea, pentru a le pune
împreună problemele.
Am vorbit despre problemele cu care se confruntă şcolile, ce proiecte
fac autorităţile pentru ele, dacă aceste proiecte sunt necesare, dacă trebuie
modificate, dacă trebuie adăugate alte necesităţi ale şcolii şi le-am făcut de
asemenea şi invitaţia de a participa.
Aş vrea să spun şi eu la „Diverse” câteva lucruri.
In primul rând, situaţia din municipiul Tulcea foarte-foarte puţin dă
semne că se ameliorează în privinţa numărului de persoane infectate cu COVID
şi deşi la nivel naţional se vede o uşoară scădere şi aceasta datorită numărului
mare de oameni care se vaccinează zilnic, la noi încă suntem într-o creştere
uşoară, am ajuns la 12,29 la mie incidenţa, în acest scop de miercuri
funcţionează şi sala Pohariu alături de celelalte două instituţii care sunt bugetate
prin municipiului Tulcea, Colegiul medicilor şi Liceul Agricol care funcţionează
în continuare şi alături de peste 30-40 dacă nu mă înşel de cabinete medicale şi
vreau cu această ocazie să-i felicit pe toţi medicii de familie care se implică în
vaccinare şi îl am aici pe domnul dr.Ciureanu, care are undeva la o medie de 5060 de vaccinaţi pe zi, ceea ce este un lucru destul de important şi de bun pentru
municipiul Tulcea.
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Recomandarea mea pentru dumneavoastră, domnilor consilieri, este să
promovaţi vaccinarea ca fiind singura formă prin care pandemia poate fi învinsă,
indiferent de repercusiunile pe care le-am putea avea din partea celor care nu
sunt de acord cu vaccinarea, vă recomand dumneavoastră, ca autorităţi locale,
ca reprezentanţi ai municipiului Tulcea, să ţineţi la sănătatea oraşului şi să
recomandaţi tuturor vaccinarea ca fiind singura formă de oprire a pandemiei.
Şi pentru aceste lucruri, vreau să-i felicit pe toţi consilierii şi pe toate
autorităţile locale care s-au manifestat public pe paginile lor, pe media şi au
promovat vaccinarea, pentru că indiferent de toate curentele antivaccin, adevărul
este unul singur: vaccinarea este cea care ne poate scăpa de întreaga problemă
în care ne zbatem de mai bine de doi ani de zile şi mă bucur că tulcenii se
vaccinează de la zi la zi tot mai mult!
Aş vrea să mai spun faptul că în urma modificării preţurilor la gaze
naturale şi la energie şi a altor preţuri care converg din aceste scumpiri, toate
acestea au repercusiuni asupra populaţiei. Şi o să invit presa care este aici ca
după şedinţă să-mi pună întrebări legate de cum vom gestiona sistemul public
de energie termică.
Iar pentru dumneavoastră, domnilor consilieri, vreau să fac o primă
informare cu privire la modul în care funcţionează acum sistemul de termoficare.
După cum ştiţi, nu m-am dat niciodată la o parte şi să dau vina către
alte entităţi sau instituţii, este vina noastră, a autorităţilor locale de avem un
sistem energetic neperformant, poate şi a autorităţilor statului, ca să dau vina şi
eu pe cineva, pentru că la nivelul ţării sunt 25 de municipii care au probleme cu
energia termică, în celelalte municipii nu mai există o astfel de energie termică
centralizată şi suntem şi noi alături de Arad, Bacău, Botoşani, Brad, Braşov,
Buzău, Constanţa, Cluj, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Gheorghieni,
Făgăraş, Focşani, Iaşi, Mangalia, Miercurea Ciuc, Oradea, Piteşti, Ploieşti,
Râmnicu-Vâlcea, Rădăuţi, Suceava, Timişoara şi Tulcea alături de cei care
solicită pentru a putea furniza cetăţeanului o căldură la un preţ aflat în rata de
suportabilitate, solicităm toţi de la bugetul de stat undeva la un 1.272.413.000 lei,
pentru ca energia termică să poată fi distribuită în condiţii pe care cetăţeanul să
le poată plăti.
La momentul actual, în această lună octombrie, Energoterm-ul a deschis
furnizarea căldurii către cetăţeni, chiar dacă la început am avut sincope că nu a
funcţionat o zi-două, că au apărut anumite avarii, el funcţionează spre deosebire
de alte municipii unde încă nu s-a dat drumul la căldură sau în altele în care s-a
închis.
Şi pentru luna octombrie funcţionăm la preţurile de anul trecut, când am
achiziţionat preţul gigacaloriei undeva la 531 lei.
Aş putea să vă fac o comparaţie între ce a fost anul trecut şi ce poate să
fie în acest an: pentru sezonul rece anterior 2020-2021 costul pentru gigacalorie
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a fost, aşa cum v-am spus, de 531 lei. Să presupunem că într-un apartament de 40
mp se consumă în medie lunar 1,2 gigacalorii. In aceste condiţii, preţul real al
sezonului trecut a fost de 637 lei. Cu toate acestea, o familie a plătit 318 lei,
pentru că 319 lei, adică jumătate a fost asigurat din bugetul local şi din bugetul
de stat. Bugetul local a fost undeva la 37%, atât a reprezentat 5 milioane lei în
sezonul trecut, iar bugetul de stat, prin alocarea a 11 milioane, a însemnat
undeva la 63% şi practic noi am acoperit 50% din preţul gigacaloriei.
Numai că lucrurile s-au schimbat drastic în acest an, pentru că evoluţia
preţurilor este în felul următor: dacă anul trecut am achiziţionat gazul la 100 lei
Megawatt-ul, acum el a crescut la 298 lei/Mw. Practic s-a scumpit cu 300%.
Dacă energia electrică era de 220 lei/Mw acum se duce la 530 lei/Mw, s-a
dublat. La aceste costuri sunt cele ale certificatelor de emisii gaze cu efect de
seră, undeva noi cumpărăm la 12 mii de certificate şi dacă anul trecut costul
mediu pe certificat era undeva la 40,8 euro, acum este undeva la 60 de euro.
Bineînţeles că sunt costuri indirecte cauzate tot de aceste măriri ale
preţurilor. Şi putem să facem nişte simulări:
- pentru sezonul rece actual 2021-2022, în urma creşterii preţurilor la
gaz, energie şi certificate de emisii gaze cu efect de seră, costul unei gigacalorii
produsă de Energoterm a fost estimat la 1076 lei, față de 531 lei din iarna
trecută. Noi doar am estimat-o la 1076 lei. Acest cost nu a fost încă avizat de
ANRE. A fost trimis în timp la ANRE, ei ne-au trimis niște întrebări pentru
completări și alte explicații.
Să sperăm că acest cost va fi cel estimate de noi! Să sperăm să fie mai
mic este aproape imposibil, dar să sperăm să nu fie mai mare.
In aceste condiții costurile reale cu încălzirea aceluiași apartament de
40 m pătrați se vor ridica la 1290 lei față de 637 lei din iarna trecută
Practic dacă Primăria nu ar găsi resurse să suplimenteze, cetățeanul va
plăti 1290 lei.
Primăria Municipiului Tulcea a alocat la fel ca anul trecut 5 milioane
lei din bugetul local. Și a solicitat la fel ca anul trecut obținerea unei subvenții de
data aceasta mai mare, nu de 11 milioane, ci de completare, până la a atinge un
prag în care cetățeanul să poată să plătească, o subvenție de 38 de milioane lei
de la bugetul de stat.
Suma totală prin care ar trebui suvenționat Energotermul este de 43 de
milioane calculat la nivelul de suportabilitate al locuitorilor, adică Primăria să
subvenționeze undeva la 65%, mai mult ca anul trecut și aceasta ar face ca
factura unui apartament de 40 m pătrați să crească la 452 lei de la 318 lei, 452
lei fiind maximul gradului de suportabilitate calculat pentru municipiul Tulcea.
Asta în condițiile în care noi am avea în total 43 milioane pe care să îi punem la
Energoterm, pentru că altfel ar însemna că factura vine la 1290 lei!
.
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Repet, anul trecut cetățeanul a plătit 318 lei, iar acum cu aceste
intervenții pe care ni le dorim să le obținem ar plăti 452 lei.
În continuare se fac toate demersurile pentru acoperirea acestor părți
din subvenții de la bugetul de stat, din bugetul local nu avem de unde.
Această situație este valabilă la nivelul întregii țări așa cum v-am spus.
Costurile pentru termoficare nu sunt niciunde în România suportate doar de
populație și bugetele locale, sumele fiind foarte mari, vedeţi acolo sumele, uitaţi:
Iaşul solicită undeva la 245 milioane, el punând din bugetul local 142 milioane.
Cel mai mult solicită Timişoara, aşa cum ştiţi, 351 milioane lei, punând din
bugetul local 70 de milioane.
Noi solicităm 38 milioane lei, având în bugetul local 5 milioane lei pe
care îi punem ca subvenţie. Şi exemplele pot continua, sunt unii care nu au de
unde să pună aproape nimic şi solicită sume doar de la bugetul de stat.
Vreau să continui un pic şi să vă spun că subvenția totală datorată de
municipiul Tulcea pentru acoperirea întregii diferențe de preț așa cum v-am spus
este de 43 de milioane lei.
Ca o comparație cu alte lucrări, această sumă ar însemna reabilitarea și
modernizarea a 22 de străzi în condițiile în care, aşa cum am spus la începutul
şedinţei, noi ne împrumutăm de 87 de milioane lei pentru reabilitarea a 45 de
străzi.
Doar 7.000 de locuințe din totalul de aproximativ 30.000 din municipiu
beneficiază de agent termic de la Energoterm. Abonații Energoterm au plătit ani
la rând jumătate din ce au consumat, restul fiind acoperit cu bani de la buget.
Anul acesta odată cu dublarea costului energiei termice s-a agravat
această măsură și consecințele unui sistem falimentar se văd! Şi repet, nu este
vina abonaților, a locuitorilor, ci a noastră a administrației, care de-a lungul
timpului s-a complăcut în această situație.
Sistemul centralizat de dimensiuni mari este un model nefuncțional în
România. Reformarea Energoterm, aşa cum am spus şi anul trecut, este un proces
care trebuia început de acum mulți ani.
Și am identificat niște soluții, pentru care aştept apoi şi întrebări de la
presă, exemple de soluţii concrete: închiderea CAF-ului, cel mai mare
producător de pierderi și construirea de centrale termice de cartier sau de bloc.
Pentru că ce se întâmplă: dacă noi azi închidem CAF-ul, rămân două, trei zone
unde nu există altă posibilitate de căldură.
In cea mai mare parte a zonelor, blocurile au atât energie termică, cât şi
gaz. Ori este pe scară, ori este în faţa scării. Insă în zonele Neptun, de exemplu,
Vest, Eternității sau în zonele de garsoniere, care au dimensiuni mici, o dată că
nu există gaz metan, nu a ajuns până acolo conducta de gaz şi în al doilea rând,
acolo unde garsonierele sunt mici, nu pot fi montate centrale individuale pentru
furnizarea gazului metan.
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Colegul Răzvan Teodoru de la Energoterm are deja în lucru studii de
fezabilitate pentru a face licitație pentru execuția și transformarea a șapte puncte
termice în șapte centrale de cvartal, patru în zona Vest, două la Neptun, unu pe
Spitalului, acolo unde gazul metan este la distanță față de locuințe.
De asemenea, în aceeaşi achiziţie avem şi instalaţie de baterii murale,
de fapt, pe înţelesul tuturor, centrale de bloc în blocurile cu garsoniere unde nu
pot fi montate centrale individuale pe gaz. Iar acolo unde prin deconectarea
CAF-ului există persoane care nu îşi pot permite sa îşi achiziţioneze centrala pe
gaz, în sistemul respectiv, aşa cum au procedat alte autorităţi locale vom propune
un proiect Consiliului Local prin care în funcţie de venituri să i se acorde
cetaţeanului o sumă care să îi fie de ajutor în achiziţionarea centralelor
individuale pe gaz, pentru că altfel, dacă nu rupem odată acest sistem vom
falimenta, ne vom întreba tot timpul de ce nu există strazi, de ce e încă piatră
cubică, de ce nu avem trotuare, de ce parcările nu sunt!
Să sperăm că în această iarnă vom putea obține măcar o parte din acești
bani, pentru a putea furniza cetățeanului o căldură pe care să își permită să o
plătească!
Cetățeanul trebuie să se gândească foarte bine pentru că acest sistem nu
poate funcționa la infinit și că în situația în care Primăria nu are bani, va fi
obligat să plătească facturi imense și să găsească singur alte soluții de încălzire.
Trebuie să colaborăm pentru a putea face aceste soluţii viabile într-un
timp foarte scurt, pentru că preţurile cresc nu doar în România, cresc în toată
Europa şi nu ştim evoluţia lor în viitor.
Există, de asemenea, legea aceasta a consumatorului vulnerabil,
plafonarea unor preţuri, dar aceasta se referă în mod strict doar la consumatorii
individuali şi nu la centralele care transmit căldura în sistem centralizat şi
această situație prezentată de mine este în teorie acum, pentru că încă nu știm,
cum v-am spus, o dată care este prețul final vizat de ANRE și care sunt opțiunile
financiare pe care o să le avem luna viitoare!
Dar pentru că am fost întrebat în nenumărate rânduri, a trebuit să fac
această intervenţie acum şi să răspund presei.
Cert este că pentru luna octombrie, facturile care vor veni în noiembrie
vor veni la preţurile de anul trecut, pentru că noile tarife, noile scumpiri intră de
la 1 noiembrie.
Recomand tuturor trecerea de la centralizat la centrală termică
individuală, iar acolo unde nu există aducţiune de gaz metan, noi prin aceste
proiecte vom încerca la anul şi sperăm să reuşim, să aducem conductă şi să
construim pentru acele apartamente, acele cartiere centrale termice care să
cuprindă ori un bloc, ori mai multe, care evident sunt mult mai eficiente decât un
sistem centralizat!
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Nu doar cetăţenii sunt implicaţi în această situaţie, ci şi şcoli, instituţii
publice, cărora le-am trimis deja adrese prin care să îşi prindă în bugetul de anul
trecerea de la sistemul centralizat la centrală termică individuală.
Cam acestea sunt în linii mari - şi voi răspunde presei după terminarea
şedinţei la toate întrebările ce ţin de acest subiect, care bănuiesc că sunt destul de
multe.
Doamna consilier Haliţ Tatiana
In legătură cu acest subiect, Energoterm, vreau să vă întreb, după
prezentarea făcută, cam când consieraţi că o să închidem efectiv CAF-ul, care
este ca şi cum am ţine un mort pe masă mai mult decât e cazul!
Domnul primar Ilie Ştefan
Doamna consilier, eu am vrut de anul trecut să dăm decizie să închidem
CAF-ul. In această decizie nu stă doar măsura ridicării prin vot a mâinilor
consilierilor! Ci comportă foarte multe discuţii, unele sunt şi sociale.
Am stat de vorbă cu sindicatul, care evident că nu-şi doreşte aşa ceva!
Am stat de vorbă cu cetăţenii, care nu-şi permit trecerea la un alt sistem şi am
luat în calcul faptul că prin închiderea lui, dacă s-ar fi întâmplat în acest an, ar fi
rămas fără căldură, fără posibilitatea de a avea căldură un număr de peste 2.500
– 3000 locuitori ai oraşului.
Ca să vă daţi seama, CAF-ul este în zona Combinatului, iar cei care
rămân fără căldură, de fapt cei pe care îi încălzeşte cel mai mult sunt cei din
partea opusă a oraşului, către Eternităţii, de exemplu, pentru că în tot acest
interval marea majoritate a locuitorilor de mult au trecut la încălzirea
individuală şi sporadic pe scară există câte unul, câte doi, trei, patru care mai
sunt la sistemul clasic Energoterm.
Prin tăierea CAF-ului, cei care aveau posibilitatea racordării imediate
ar fi avut o soluţie, dar ceilalţi nu ar fi avut, nici cei care locuiesc în garsoniere,
indiferent că este gaz lângă sau nu, ale căror dimensiuni nu le pot permite să
obţină avizul de la Tulcea Gaz.
Dacă noi vom reuşi ca aceste achiziţii de care v-am spus, adică
transformarea acestor puncte termice în centrale termice, patru în zona de Vest,
două centrale la Neptun, unul pe Spitalului şi un număr de două centrale de bloc
şi vom reuşi ca până în luna iunie-iulie să fie gata, în mod evident vom avea toate
opţiunile de a deconecta CAF-ul.
Am omis să vă spun că nu doar aceste elemente fac ca acest sistem să
funcţioneze, ci şi acei mari vânzători de energie giganţi fac ca orice fel de aviz
sau orice fel de reformă a sistemului să fie foarte greoaie, pentru că atunci când
tai CAF-ul, nu tai un simplu cazan, să-l deconectezi ca şi cum ai lua oala de pe
foc, ci îi opreşti unui operator câteva zeci de milioane de euro pe an şi acesta nu
este un lucru simplu!
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Dar aceasta este direcţia în care trebuie să mergem, că nu identificăm
alta, vedeţi, în toate celelalte localităţi, Oradea a făcut investiţii în centrale pe
cogenerare, a făcut destule investiţii şi n-a lăsat ca gazul să intre în zona
centralelor termice în sistemul centralizat şi totuşi acolo pentru a putea funcţiona
are nevoie de 73 milioane de lei.
Cam acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră.
Doamna consilier Haliţ Tatiana
Speranţe aveţi în legătură cu cele 38 de milioane de lei pe care îi
aşteptaţi de la bugetul de stat? Dacă nu or să fie, cam cât credeţi că poate
Primăria să ajute, astfel încât să nu ajungă la o sumă foarte mare să plătească
cetăţeanul? Spuneaţi că cu aceste sume...
Domnul primar Ilie Ştefan
Ar ajunge să plătească 452 de lei!
Să vă spun un scenariul cel mai negru: dacă nu am primi aceşti bani şi
am avea doar suma din bugetul local de 5 milioane, pe care o avem, am putea să
mai luăm din bugetul local printr-o rectificare, dar asta ar însemna că renunţăm
la multe investiţii de la anul şi tot n-am ajunge la a diminua preţul de, să spunem,
1.200 lei pe care va trebui să-l plătească un cetăţean pentru 40 de mp.
Dacă am primi mai puţin decât am solicitat şi am primi 32 milioane, nu
40 sau 38 cât am cerut, am avea o subvenţie de 50% şi asta ar însemna că
cetăţeanul va plăti 647 lei. 647 faţă de 318 lei anul trecut, este o creştere de peste
200%.
Speranţele mele sunt, există, doamnă şi pentru acest deziderat, al
speranţei cu privire la banii de la bugetul de stat facem demersuri aproape zilnice
şi mergem la toate uşile care sunt mai inchise, mai deschise, că acum nu mai ştii
care sunt acele uşi şi o spun cu toată responsabilitatea că sunt foarte dezamăgit
de situaţia politică care se întâmplă, nu mi-a fost niciodată greu şi nu am fost
niciodată speriat de faptul că aş putea fi sancţionat de propriul partid dacă voi
vorbi împotriva lui, cred că a făcut foarte multe greşeli, atât de multe încât am
ajuns în această situaţie şi pot spera, pentru că sunt liberal, ca în ceasul al
doisprezecilea să se reabiliteze. Şi dacă se va reabilita, atunci vom funcţiona
împreună.
Sper să obţinem şi speranţele să nu fie deşarte, mulţumesc!
Domnul consilier Şacu Stere
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi! Domnul primar, cred că este
cea mai bună soluţie pe care aţi spus-o! Din 2012, când eram viceprimar, am pus
problema asta şi discuţia a fost aceeaşi din partea aceloraşi persoane. Nu am
reuşit!
Este cea mai bună formulă pentru a degreva bugetul local. 8 milioane de
euro însemană enorm, daţi an de an, cu care poţi să faci multe în oraşul acesta.
De acum încolo, de la anul vor fi 8 milioane de euro!
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Deci vreau să vă spun că cetăţenii nu s-au opus atât de tare cât s-au
opus cei pe care i-aţi amintit!
Cetăţenii vor, numai că s-au creat condiţii dificile de a se debranşa de la
sistemul centralizat şi cetăţenii vor pentru că mulţi au reuşit să-şi pună centrale
de apartament iar pentru ceilalţi care nu au posibilităţi, bineînţeles că Primăria
plăteşte enorm şi atunci vă daţi seama, subvenţia de la 8 milioane de euro o
putem reduce chiar la un milion de euro, pentru cei cărora le facem centrale de
bloc, centrale de cartier, de cvartal, aici e treaba Primăriei şi trebuie să o facă!
Dar asta este singura soluţie, oameni buni, cu banii ăştia putem să facem multe în
oraşul nostru! An de an vor fi 8 milioane de euro, au fost ani la rând când nu am
făcut nimic, doar am avut pierderi! Mulţumesc!
Domnul consilier Şinghi George
Şi eu vă mulţumesc!
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETARUL GENERAL

CONSILIER,

AL MUNICIPIULUI TULCEA,

George ŞINGHI

Leventh IUSUF

INTOCMIT,
Elena ENACHE
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