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CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 

Nr.3036 /08.03.2017        

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea 

din data de 03 martie 2017 

 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 284 din data de 27 februarie 2017 şi 

dată publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 28 februarie 2017 

La şedinţă au participat 29 consilieri judeţeni din 31, absent motivat fiind 

domnul Tarhon Victor. 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru, domnul 

președinte Horia Teodorescu fiind absent motivat. 

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, primarii din județul Tulcea și 

reprezentanţii mass-media.  

 

 Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizări sumei reprezentând 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe 

venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 

comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2017; 

2. Diverse. 

 

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

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

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi 

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizări sumei reprezentând 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele 

defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, pe anul 2017 
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A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanțe și administrarea domeniului public.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae solicită informații suplimentare 

despre sumele acordate pentru orașul Sulina și pentru comunele Stejaru și Chilia 

Veche iar domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani răspunde că orașului Sulina i 

s-a repartizat suma de 3 sute mii lei de la Finanțe, sumă insuficientă pentru 

continuarea proiectelor și pentru achitarea  arieratelor. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae menționează că în ședința de 

Comisie s-a adus în discuție faptul că stația de epurare a orașului Sulina trebuie 

terminată și întreabă dacă este pusă în funcțiune și  care mai sunt plățile de făcut iar 

domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani răspunde că au rămas neachitate două 

facturi în valoare de peste un milion lei. 

Domnul Răduș Nicolae, primar al orașului Sulina intervine și spune că stația 

de epurare a orașului este realizată în proporție de 95-98%. Dumnealui precizează că 

titular de investiții este UAT Sulina iar beneficiar de investiții este Aquaserv Tulcea.     

Doamna consilier județean Bojian Marilena intervine și spune că suma 

acordată pentru orașul Sulina este strict necesară pentru a pune în funcțiune stația de 

epurare, altfel există riscul ca primăria, implicit Aquaserv să returneze banii de pe 

această investiție Uninunii Europene.  

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani a continuat cu privire la comunele 

Stejaru și ChiliaVeche. În ambele cazuri este vorba despre acoperirea arieratelor.    

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel întreabă dacă suma cerută de 

Sfântu Gheorghe este necesară pentru alimentarea cu apă sau pentru trotuare iar 

domnul adminitrator public Vasile Strat răspunde că într-adevăr, suma cerută este 

și pentru acel lucru și mai menționează că Sfăntu Gheorghe este într-o situație la fel 

de dificilă ca toate primăriile din Deltă unde există pericolul să se blocheze conturile 

de către Finanțe din cauza arieratelor.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae solicită cuvântul și propune 

următorul amendament: UAT Tulcea să apară cu zero lei repartizați. 

 

Supus la vot amendamentul domnului consilier Chichi este votat cu 13 voturi „ 

pentru” (grupul politic PNL și un reprezentant PMP), 2 voturi „ abțineri”( grupul 

politic ALDE), 14 voturi „împotrivă” (grupul politic PSD). 

Amendamentul domnului consilier Chichi Nicolae a fost respins. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre  a fost aprobat cu 

17 voturi ,,pentru” (grupul politic PSD, grupul politic ALDE și un reprezentant PMP), 

12 voturi „abțineri” (grupul politic PNL),  voturi ,,împotrivă” -. 

 

2. Diverse. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae spune că la punctul „Diverse” 

solicită răspunsuri pentru două întrebări. Dacă la nivelul Consiliului Județean Tulcea 

se efectuează anchete cu privire la sistemele informatice achiziționate pentru anumite 

proiecte cum ar fi Siera1, Siera 2, sau Bursa de peste. 

Cealaltă întrebare face referire la Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea și la Regia 

„Administrația Zonei Liberă Sulina”, dacă s-a ajuns cu plata salariilor la zi iar domnul 
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administrator Strat Vasile a  răspuns că la AZL s-a redus datoria către Finanțe iar cu 

plata salariilor s-a ajuns la zi.  

Legat de Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea dumnealui spune că este 

funcțional. Se fac mai multe demersuri pentru a scoate la licicitație cursele. 

Referitor la prima întrebare, Consiliul județean nu are anchete cu privire la 

sistemele informatice ci doar o corecție de la Autoritatea de Management. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian - Daniel mulțumește domnului 

primar al comunei Ceatalchioi pentru ajutorul oferit la repararea unui ponton aflat pe 

malul Tudor Vladimirescu.   

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani a mulțumit pentru participare 

celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

 

 

 

              VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Dumitru MERGEANI                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, 
Aneta Taran 

 
Verificat, 

Luciana Jipa          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


