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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 
Nr. 9475/02.08.2017 

 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 31 iulie 2017 
 
 

Ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean nr.402 din data de 21 iulie 2017 și dată publicității 
în ziarele „Delta” și „Obiectiv” din data de 24 iulie 2017.   

La ședință au participat 29 consilieri județeni din 31, absenți motivat au fost 
domnul președinte Horia Teodorescu și doamna consilier județean Marinescu Liliana. 

Ședința a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru.   
La ședință au mai participat, în calitate de invitați directorii direcțiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean, directorii instituțiilor 
subordonate și ai regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului județean și 
reprezentanții mass-media.  
  

Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din  

data de 30 iunie 2017; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe 
anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 
2017; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 
familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile publice subordonate 
Consiliului Județean Tulcea; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea,  pe anul 2017, cultelor 
religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în județul Tulcea;  

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea  
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. 
VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Tulcea; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de   
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea 
din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare pod pe DJ  222 H, intersecție DN 22 D -Turcoaia, km.2+445”; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea 
din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare podeț pe DJ  222 L, intersecție DN 22 D - Carcaliu, km.1+732”;   

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea 
din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare podeț pe DJ  222 F, limita județ Constanța – Dăeni – Ostrov –
Peceneaga - Traian, km.39+964”; 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea 
din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus-Sarighiol de Deal - Limita județ Constanța, 
km.81+921-km 94+518”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Valorificarea 
patrimoniului etnografic nord – dobrogean prin restaurarea și modernizarea 
Muzeului de etnografie și artă populară Tulcea”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Promovarea 
valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal <<Casa 
Panaghia >> Babadag”; 
 

În afara ordinii zi: 
 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea 
Consiliului Județean Tulcea nr. 39/ 31.03.2017 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, 
pe anul 2017; 

18. Diverse. 
 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani propune ca bugetul Consiliului 
județean să fie votat după ce se discută bugetele instituțiilor subordonate.    

 
A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă.  Se aprobă cu 28 voturi 

,,pentru”, „abțineri”-, voturi ,,împotrivă” - .  
(Lipsește din sală domnul consilier județean Chichi Nicolae.) 
 
Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Tulcea din data de 30 iunie 2017 

Nu au fost observații sau comentarii. Procesul verbal a fost aprobat cu 29 voturi 
,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

(A intrat în sală domnul consilier județean Chichi Nicolae.) 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Tulcea, pe anul 2017 
 A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
 Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi turism. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a solicitat lămuriri cu privire la 
ceea ce este menționat în anexa nr.2, în lista cheltuielilor de capital: dotări 
independente, echipamente de încălzire centrală-generator(proiectare, furnizare, 
montaj și punere în funcțiune) iar domnul Năstăsescu Ion, manager Spitalul județean 
Tulcea a răspuns că este vorba de achiziționarea unui cazan care să producă aburi, apă 
caldă și căldură.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae consideră ca fiind oportun 
administrarea centralei termice a Spitalului județean de către Societatea Energoterm 
în detrimentul administrării acesteia de către Spitalul județean. 
 Supus aprobării, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru”, 
„abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
  
  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Tulcea, pe anul 2017 
 A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi turism. 
 Domnul admnistrator public Strat Vasile a specificat că bugetul pentru 
D.G.A.S.P.C. Tulcea se aprobă doar pentru luna iulie 2017, în conformitate cu Legea  
153/2017.  
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 Doamna consilier județean Viorica Ivanov anunță că nu participă la vot. 
 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi 
,,împotrivă” -. 
        

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la 
Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 39/ 31.03.2017 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei 
Libere” Sulina, pe anul 2017 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului.  

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -.  

  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 
A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului. 
Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 

voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea 
A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului, de Comisia 
pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
           Domnul consilier județean Chichi Nicolae a dorit să fie informat cu privire 
la creșterile salariale ale personalului din Consiliul județean, mai exact, cu cât va 
crește  salariul unui vicepreședinte, procentual, respectiv cu cât va crește salariul unui 
marinar iar domnul Pârciog Constantin, sef resurse umane a răspuns că prima 
creștere a fost în aprilie, anul curent, cu 30% și apoi cea stabilită prin lege. 
           Domnul administrator public Vasile Strat a intervenit spunând că trebuie 
luat ca punct de reper luna august 2016. Procentual salariile au crescut  60% pentru 
marinar și 40% pentru vicepreședinte. 
           Domnul consilier județean Chichi Nicolae a continuat discuția și a întrebat 
ce salariu avea un marinar înainte de creșterea salarizării și cât are după această 
mărire iar domnul Domnul Pârciog Constantin, sef resurse umane a răspuns că 
salariul era în jur 1553 lei iar după această creștere salarială este în jur 2708 lei, 
funcție de gradație. 
           Domnul consilier județean Chichi Nicolae a concluzionat spunând că 
procentul nu se respectă, nu este același. 
           Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani în completare a spus că salariile 
din cadrul Consiliului județean au crescut din ianuarie 2017, când s-a aplicat 
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hotărârea Curții Constituționale, iar acum se egalizează și se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului judeţean.  

Supus aprobării, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru”, 
„abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile 
publice subordonate Consiliului Județean Tulcea 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului, de Comisia 
pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 
voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea,  pe anul 
2017, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în 
județul Tulcea 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi turism. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(Lipsește din sală domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel.) 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea  transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale către  S.C. VALMAR AUTOTRANS S.R.L. Tulcea 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 

Domnul consilier județean Gudu Michael nu participă la vot. 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 
(Lipsește din sală domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel.) 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Tulcea 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(Lipsește din sală domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel.) 
 

12.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de   intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei 
reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ  222 H, intersecție DN 22 
D -Turcoaia, km.2+445” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a întreabat care este diferența între 
un pod și un podeț iar domnul director Nicu Mihai i-a răspuns că deschiderea 
pentru pod este mai mare de 5 m, iar pentru podeț până în 5 m. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a informat consilierii că cele cinci 
proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor au 
fost aprobate în ședința Consiliului județean din luna mai 2017, la care se va face o 
corectare. Suma rămâne aceeiași, în schimb Consiliul județean va cofinanța mai mult 
la fiecare lucrare. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt intervenții? Dacă nu 
sunt, supun votului dvs. Cine este „pentru”, „abțineri”, voturi „împotrivă”? 

Supus aprobării, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29  voturi ,,pentru”, 
„abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(A intrat în sală domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel.) 
 
 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei 
reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ  222 L, intersecție DN 
22 D - Carcaliu, km.1+732” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(Lipsește din sală domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu.) 
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14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei 
reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe D.J. 222 F, limita județ 
Constanța- Dăeni- Ostrov- Peceneaga- Traian, km.39+964” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(Lipsește din sală domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu.) 
 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei 
reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus-Sarighiol 
de Deal-Limita județ Constanța, km.81+921-km 94+518” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29  
voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

(A intrat în sală domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu.) 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Valorificarea patrimoniului etnografic nord – dobrogean prin restaurarea și 
modernizarea Muzeului de etnografie și artă populară Tulcea” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae a întrebat dacă clădirea este 
patrimoniu pentru că din documentația depusă nu apare acest lucru, iar domnul 
Ailincăi Sorin, reprezentant al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă 
Simion” Tulcea  a răspuns că imobilul este din lista monumentelor din categoria A.  

Supus aprobării, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29  voturi ,,pentru”, 
„abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 
„Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului 
muzeal<<Casa Panaghia >> Babadag” 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului și de Comisia 
pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27  voturi ,,pentru”, 1 vot „abțineri”(dl. 
Bălan Lucian) ,  1vot ,,împotrivă”(dl Chichi Nicolae). 

 
18. Diverse. 

Domnul consilier județean Bejan a menționat despre întâlnirea cu agentii 
economici din Delta Dunării din incinta Pardina, unde au participat reprezentanți din 
partea fiecărui grup de consilieri, la care s-a prezentat situația din punct de vedere 
juridic. De asemenea, dumnealui solicită conducerii executive a Consiliului județean, 
prin direcția juridică, să analizeze dacă trebuie neapărat să se prelungească contractele 
de concesiune sau să se respecte hotărârea nr.90/2009, care prevede obligativitatea de 
a scoate la licitație bunurile patrimoniale.   

Președinte vicepreședinte Dumitru Mergeani a completat că această  
întâlnire a fost stabilită la inițiativa concesionarilor Delta- Rom, Anglo-Rom pentru a 
transmite consilierilor județeni punctul de vedere cu privire la contractele de 
concesiune. Au prezentat care sunt pașii pe care îi vor parcurge în situația în care nu 
se ajunge la un consens. 

Domnul consilier județean Pîrvulescu dorește să știe un punct de vedere al 
compartimentului juridic, vizavi de afirmația domnului avocat referitor la 
obligativitatea continuării concesionării iar domnul președinte vicepreședinte 
Dumitru Mergeani a menționat că se va lua în calcul și această solicitare. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani a întrebat dacă mai sunt 
intervenții la punctul diverse iar domnul Rusu, reprezentantul Asociației „Cactus” a 
spus că dorește să se prezinte, din nou, situația societății Cactus, în fața plenului.    

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani a răspuns că domnul secretar și 
domnul vicepreședinte i-a comunicat poziția oficială a Consiliul județean, vizavi de 
problema ridicată de Asociație. 

A mulțumit pentru participare celor prezenți și a declarat închise lucrările 
ședinței. 
             
       VICEPREȘEDINTE,                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 
      Dumitru  MERGEANI                                  Marius Cristi MIHAI 

 
 
 
 

    Întocmit, 
Taran Aneta 


