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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

Nr. ……../…..03.2017        

 

 

 

 

 

 
 

MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea 

din data de 14 martie 2017 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 297 din data de 9 martie 2017 şi dată publicității în 

ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 10 martie 2017. 

La şedinţă au participat 29 de consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind domnul 

Furdui Lucian și doamna Marinescu Liliana. 

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu.  

La şedinţă au fost invitaţi directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean, directorii instituţiilor subordonate şi ai regiilor autonome de sub 

autoritatea Consiliului judeţean și reprezentanţii mass-media.  

 

 Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii 

drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin 

încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de 

interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din municipiul 

Tulcea;  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de 

interes județean, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Președintele Consiliului județean, domnul Horia Teodorescu, propune introducerea 

pe ordinea de zi a următorului punct, analizat de Comisiile de specialitate, în afara 

ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.    Diverse. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă cu 29 voturi 

,,pentru”, „abţineri” –, voturi ,,împotrivă” – .  

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului și 

lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, 

prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a 

drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului 

din municipiul 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 director Nicu Mihai prezintă proiectul de hotărâre spunând că pentru 

accesarea surselor de finanțare prin POR, ca să fie eligibil, acest drum județean DJ 222N, 

trebuie să aibă conexiune directă sau indirectă cu un drum TEN-T, care la noi este drumul 

222N, Constanța –Tulcea - Brăila. Inițial, a fost dată Hotărârea nr. 10/2017 prin care au fost 

preluate cele trei străzi, Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului însă Primăria 

Tulcea nu le-a avut intabulate și nici măsurătorile nu au fost făcute cu aparatură tip TOPO. 

În urma intabulării s-au constatat diferențe, nu mari, dar substanțiale, astfel, s-au 

modificat elementele acestui drum și, totodată, se modifică și anexa cuprinzând domeniul 

public al județului Tulcea cu elementele corecte care sunt în această hotărâre.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae sesizează că în anexa proiectului de 

hotărâre, trecerea cu bacul se înțelege a fi la Ceatalchioi, aceasta fiind de fapt la Tudor 

Vladimirescu și presupune că este o greșeală. Întreabă care va fi soluția tehnică folosită 

pentru acest drum județean, având în vedere că, în mare parte, acest drum este pe dig.  

Domnul președinte Horia Teodorescu răspunde că s-a discutat cu proiectanții să se 

selecteze pentru acest drum dintre materialele care sunt agreate de către Ministerul Mediului 

și de Rezervația Biosferei Delta Dunării și încă nu s-a stabilit. 

 Inițial se optase pentru o structură de beton cu inserție, cu amendamentul că pe acest 

traseu va exista o limitare a greutății și despre soluția cu pământ stabilizat. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai dă citire amendamentului propus 

de domnul președinte Teodorescu: „În anexa nr. 2, nr. crt. 1, la punctul „d”, intervin 

următoarele modificări: se va citi la punctul „d” – „Intersectie DJ222C(km 0+276) – punct 

trecere cu bacul Tudor Vladimirescu” iar la punctul „e” se va citi „Punct trecere cu bacul 

Tudor Vladimirescu– Ceatalchioi”. 

 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 29 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost aprobat cu 29 voturi „pentru”, „abțineri” -,  

voturi ,,împotrivă” -. 

 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor 

de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții de 

interes județean, cu modificările și completările ulterioare. 

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 
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organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

Domnul director Nicu Mihai informează plenul că în acest proiect de hotărâre  este 

vorba despre drumul DJ 223A care pleacă până la Nifon. De la Nifon până la Luncavița a 

fost modernizat dar de la Nifon spre Horia nu a fost modernizat. Proiectul este încă din anul 

2010 și acum s-au identificat surse de finanțare pe P.N.D.L. Ținându-se cont de structura 

programului P.N.D.L, s-au realizat actualizările necesare. 

Domnul consilier județean Paltarac Doru întreabă  care vor fi condițiile de trafic 

între Nifon și Horia iar domnul președinte Horia Teodorescu răspunde că, condițiile 

respectiv restricțiile trebuie impuse de Consiliul județean. 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare  

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 Condrat Nicușor precizează că drumul județean 222N a fost inclus în 

inventarul domeniului public prin Hotărârea Consiliului Județean tulcea nr. 18/2012 și acum, 

urmare modificărilor la kilometri și la denumire, este necesară realizarea modificărilor și în 

inventarul domeniului public, în anexa la Hotărârea nr. 57/2001 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea. 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

4. Diverse 

La punctul „Diverse” nu au fost intervenții. 

Domnul președinte Horia Teodorescu a mulțumit pentru participare celor prezenți și 

a declarat închise lucrările ședinței. 

 

 

                 PREȘEDINTE,                                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Horia TEODORESCU                           Marius Cristi MIHAI 
 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, 
Pericleanu Liliana  

 
Verificat, 

Luciana Jipa      


