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CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA 
 
Nr. 1809 din 18 februarie 2008 
 
 
 
 

M I N U T A  
şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Tulcea 

din data de 14 februarie 2008 
 
 

 ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean Tulcea nr. 85 din data de 13 
februarie 2008 şi dată publicităŃii în ziarul „ACUM” din data de 14 februarie 
2008. 
 La şedinŃă au participat 29 consilieri judeŃeni din 31, absenŃi fiind doamna 
consilier Călina Elena şi domnul consilier Perşinaru Marin. Au mai participat, în 
calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului judeŃean, directorii instituŃiilor subordonate Consiliului 
judeŃean, reprezentanŃii mass-media. 
 Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării lucrărilor publice al 
cărei obiect îl va constitui realizarea obiectivului de investiŃie “ConstrucŃie pod 
suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, a procedurii şi a documentaŃiei 
elaborate în vederea atribuirii contractului de concesiune.  
 Supus la vot, proiectul ordinii de zi s-a aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru”.  
 Comisia buget-finanŃe a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 
următorul amendament: eliminarea art.6 din proiectul de hotărâre , iar art.7 să 
devină art.6. 
 Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următoarele 
amendamente: 

- eliminarea art.6 din proiectul de hotărâre; 
La Contractul de concesiune: 
- art.15, alin. (3) se completează după cum urmează: “(...)cazurile 

prevăzute expres de lege şi de situaŃia prevăzută de art.13, alin.(3) din 
contract”; 

- art.21, alin. (1) se modifică astfel: “Nerealizarea obiectivului prevăzut 
la art.2 în termenul stipulat de art.4, alin. (1) din contract (...)”; 

- art.22, alin. (2) termenul de “AgenŃia de asigurare” va fi înlocuit cu 
termenul de “Societate de asigurare-reasigurare”. 

Comisia învăŃământ a avizat cu un amendament legat de denumirea  
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podului, denumire care elimină judeŃul Tulcea. Propune ca denumirea podului să 
fie Pod peste Dunăre între judeŃele Brăila şi Tulcea, pentru că podul nu se face 
numai în judeŃul Brăila.  
 Comisia urbanism a avizat favorabil cu două abŃineri.  
 Comisia servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 Legat de amendamentul propus de comisia învăŃământ, referitor la 
denumire, dl.secretar Cabuz a explicat că într-o hotărâre anterioară, Consiliul 
judeŃean a aprobat această denumire. 
 Dl.preşedinte Bunduc a subliniat că acest lucru nu poate fi discutat în 
şedinŃa ce se desfăşoară, această problemă nu a fost pregătită şi, dacă va fi cazul, 
se va discuta într-o şedinŃă viitoare, când se va pregăti un proiect de hotărâre 
pentru modificarea unei hotărâri.   
 Dl.consilier Caraman a susŃinut că “în zona Brăila” din denumire nu 
spune nimic, că este nevoie să se formuleze “între judeŃele Brăila şi Tulcea” sau 
„între km fluvial ..... şi km fluvial ....”. 
 Dl.secretar Cabuz a explicat că SF aprobat este în proprietatea Companiei 
NaŃionale de Autostrăzi, aceasta este titularul studiului şi competenŃa este a lor 
să modifice denumirea, iar această denumire a fost aprobată odată de Consiliul 
judeŃean. 
 Dl.consilier CreŃu a făcut comentariul că în şedinŃa în curs se discută 
realizarea obiectivului de investiŃie şi nu denumirea lui.  
 Dl.preşedinte Bunduc a întrebat dacă comisia învăŃământ îşi retrage 
amendamentul sau trebuie supus votului, dar denumirea nu se poate schimba. 
 Dl.Popescu Ionaş, preşedinte comisiei învăŃământ, a susŃinut că 
amendamentul nu se retrage.  
 Dl.consilier Roşca Georgel a susŃinut faptul că este imposibil să se 
modifice denumirea, SF este ca un certificat de naştere şi nu se poate modifica 
nici o virgulă în el, aceasta ar duce, din punct de vedere juridic, la unele 
implicaŃii.  
 Dl.vicepreşedinte Bara a intervenit arătând că de fiecare dată a susŃinut că 
nu trebuie să se facă lucrurile cu grabă, că se bucură dacă acum au apărut 
orgolii, că era bine să apară şi Tulcea în denumire, nu este de acord să se spună 
că Brăila este înaintată cu demersurile, s-a lucrat cu superficialitate; trebuiau 
făcute demersurile necesare pentru facilitarea realizării obiectivului. A existat 
grabă şi, ca şi în această şedinŃă, vor mai apărea probleme de acest gen. 
 Dl.preşedinte Bunduc a supus la vot amendamentul comisiei învăŃământ. 
Rezultatul votului a fost: un vot „pentru” şi majoritatea voturilor împotrivă.  
 Înainte de a se trece la votul celorlalte amendamente din comisii, 
dl.secretar Cabuz şi-a expus opinia, arătând că sunt câteva impedimente de ordin 
legal. A subliniat că nu se exprimă asupra oportunităŃii, ci din punct de vedere 
legal şi întrucât contrasemnează hotărârea pentru legalitate, doreşte să informeze 
consilierii cu câteva dispoziŃii legale, pentru a avea cunoştinŃă de ele şi a vota în 
consecinŃă dar fără însă a influenŃa în nici un fel votul. 
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 Aceste dispoziŃii legale au fost: 
 În conformitate cu OrdonanŃa nr. 43 din 1997 privind regimul juridic al 
drumurilor şi podurilor, la art.2, fac parte din elementele infrastructurii 
autostrăzilor şi drumurilor naŃionale aparŃinând domeniului public al statului: 
podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu 
terenul aferent. 
 În Legea nr. 363 din 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naŃional – SecŃiunea I – ReŃele de transport la poziŃia 3.01.sunt 
prevăzute poduri noi pe Dunăre la Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, 
Călăraşi şi Brăila iar la poziŃia 2.24. Drumuri expres sau cu 4 benzi: Târgu 
Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea.   
 Conform Legii nr. 33 din 1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică la art.3 – InstanŃele judecătoreşti competente vor putea hotărî 
exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a declarat potrivit prezentei legi. 
 De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 213 din 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în cuprinsul listei cuprinzând 
unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităŃilor 
administrativ-teritoriale la poziŃia 3 sunt enumerate: apele de suprafaŃă, cu 
albiile lor minore şi la poziŃia nr.12 – drumurile naŃionale.  
 Dl.consilier Belacurencu a intervenit, spunând că nu este de acord cu 
astfel de intervenŃii, că aceste lămuriri s-au citit  în comisii, că nu este nevoie să 
se citească de zece ori, cu o zi înainte s-a spus că este legal, iar astăzi se spune 
că nu este legal.   În ce priveşte obiectivele prevăzute în lege, acestea nu există, 
că interesul local sau naŃional al obiectivului se stabileşte când începe execuŃia 
lui. A solicitat să se spună care va fi prejudiciul dacă se va vota proiectul de 
hotărâre. 
 Dl.secretar Cabuz a răspuns că răspunderea va fi dacă există prejudicii de 
ordin patrimonial. 
 Dl.consilier CreŃu a propus ca procedura de licitaŃie să se facă în paralel 
cu demersurile de modificarea titlului acestui obiectiv. 
 Dl.preşedinte Bunduc a propus să se treacă la votul amendamentelor 
comisiei juridice. Referitor la eliminarea art.6 propune să fie vot nominal. 
 Dl.vicepreşedinte Bara a propus o pauză de consultări, fiind vorba de o 
problemă de legalitate.  
 După o pauză de consultări, dl.vicepreşedinte Bara a subliniat încă odată 
că înŃelege dorinŃa consilierilor de realizarea acestui obiectiv important, dar că 
trebuie vegheat asupra respectării legalităŃii, că nu se poate evita legislaŃia. A 
insistat că , dacă de la început se făcea ce trebuia, acesta era primul pas şi anume 
să se ceară acordul Guvernului ca obiectivul să fie de interes local, era nevoie să 
existe acest acord. 
 Dl.consilier Belacurencu a intervenit spunând că acest acord există, prin 
semnătura domnului ministru Orban. 
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 Dl.vicepreşedinte Bara a răspuns că nu există un document în acest sens, 
că obiectivul respectiv nu este scos de pe lista obiectivelor de interes naŃional. A 
subliniat că este contrariat că s-a evitat să să facă un demers pentru obŃinerea 
acestui acord. Cu toate acestea, grupul P.D. , în urma consultării, a hotărât să 
voteze „pentru”, cu acest risc de a eluda legea. 
 Dl.consilier Panait a intervenit, arătând că acest proiect de hotărâre nu 
produce nici un fel de prejudiciu, ci grăbeşte realizarea obiectivului, că 
obiectivul aparŃine judeŃului, titulatura nu contează, după realizarea lui va căpăta 
titulatura de interes naŃional sau local. El nu aduce nici un fel de prejudiciu, să 
nu mai existe această teamă. 
 Dl.consilier Tarhon a susŃinut în continuare că a fost întotdeauna pentru 
realizarea acestui obiectiv, dar păstrează în continuare temerea, atâta timp cât 
legea rămâne suverană în România, că la expropriere, dacă se solicită temeiul 
legal, bucuria va fi de scurtă durată. A subliniat că lucrurile trebuiau făcute în 
ordinea cronologică a legislaŃiei, consideră că suntem împinşi de la spate de 
Brăila. Articolul 6 a fost introdus acolo ca o garanŃie că Guvernul să vină să 
completeze ca şi suport. S-a raliat opiniei domnului Bara, că lucrurile se fac la 
presiune. 
 Dl.consilier Roşca a făcut o declaraŃie politică, în numele P.N.L., că este 
de acord să se realizeze acest pod şi că este adevărat că legislaŃia nu oferă şi 
împlinirea fără obstacole a ceea ce se doreşte, dar, în funcŃie de sursa de 
finanŃare, s-au făcut şi artificii ca unele investiŃii să se realizeze, că vor mai fi 
piedici şi dificultăŃi în realizarea acestei investiŃii dar ele vor fi surmontate. A 
afirmat că , din partea P.N.L. la nivel naŃional, există toată deschiderea şi că la 
nivel judeŃean, sunt pentru a aproba şi amendamentul şi proiectul de hotărâre. 
 Dl.vicepreşedinte Bercea a arătat că acest pod este de maxim interes 
pentru judeŃul Tulcea şi Brăila, că dacă există neclarităŃi din punct de vedere 
juridic, ele nu au fost bine explicate, dar crede că nu există motive legale ca 
acest proiect de hotărâre să nu fie aprobat. Există Planul de Amenajarea 
Teritoriului de interes naŃional, există o Strategie de Dezvoltare a judeŃului 
Tulcea în care este prinsă această investiŃie. A întrebat pe dl.secretar Cabuz dacă 
acestea se exclud una pe alta – să fie şi de interes local şi de interes naŃional.  
 Dl.secretar Cabuz a explicat că interesul este dat de o lege. 
 Dl.vicepreşedinte Bercea a intervenit spunând că interesul local nu este 
dat de o lege. A susŃinut că votează cu inima deschisă. 
 Dl.vicepreşedinte Bara a intervenit încă odată explicând că acest pas 
trebuia făcut înainte, trebuia să se propună Guvernului ca obiectivul să fie de 
interes judeŃean, apoi să se dea proiectul de hotărâre cu obiectivul de interes 
local. Nu s-a făcut acest lucru, de aceea a Ńinut la respectarea legalităŃii şi dacă se 
va interpreta de fiecare dată, se va greşi. De aceea, consideră că nu trebuie să se 
renunŃe la obŃinerea avizului Guvernului şi a rugat consilierii P.S.D. să facă 
toate demersurile pentru obŃinerea acestui aviz.  
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 Dl.consilier Mazilu a arătat că acest pod este dorit şi necesar pentru toŃi şi 
nu înŃelege de ce unii se cramponează de nişte articole din lege, care nici ea nu 
este perfectă, şi cum secretarul de la  Consiliului judeŃean Brăila are un punct de 
vedere şi secretarul Consiliului judeŃean Tulcea are altul: unul are o lege şi altul 
are altă lege? A subliniat că este pentru aprobarea proiectului de hotărâre. 
 Dl.secretar Cabuz a răspuns că nu este pentru un război, ar fi deplasat, dar, 
întrucât contrasemnează pentru legalitate, a dorit să-şi expună opinia. A mai 
explicat, că timp de 3 legislaturi, de când semnează pentru legalitate, nicio 
hotărâre a Consiliului judeŃean Tulcea nu a fost atacată în justiŃie sau desfiinŃată 
şi că nu este de acord cu comparaŃii cu activitatea domnului secretar de la Brăila.  
 Dl.preşedinte Bunduc a propus să se voteze nominal pentru eliminarea 
articolului 6. Cu unanimitate de voturi “pentru”, se aprobă amendamentul. 
 Amendamentul la art.15 a fost votat şi s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi “pentru”. 
 Amendamentul la art.21 a fost votat şi aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru”. 
 Amendamentul la art.22 s-a votat şi aprobat cu unanimitate de voturi 
“pentru”.  
 Proiectul de hotărâre, în ansamblul său, s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi „pentru”. 
 În încheiere, domnul preşedinte Bunduc a mulŃumit consilierilor judeŃeni 
de la P.D. pentru că au înŃeles şi că au fost de acord pentru a se progresa în acest 
demers. A arătat că revine obligaŃia conducerii Consiliului judeŃean şi 
subprefectului pentru urgentarea obŃinerii OrdonanŃei de Guvern în acest sens. 
 
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 
prof. Gheorghe BUNDUC   jr. Constantin CABUZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Întocmit, 
 
T.Răducu  
 
Verificat, 
 
jr. G. Tudorică 


