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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr.4121/20.03.2019       

 

 

 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 19 martie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 57 din 15 martie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 18 martie 2019. 

La şedinţă au participat 27 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Moldoveanu Valentin, domnul Pârvulescu Dumitru, domnul Stroe Mihai  și 

doamna Urse Liliana.  

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu. 

La ședință au mai participat 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, în 

calitate de invitați.  

 

Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice şi economice – faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire Sală 

Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită 

judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”; 

3. 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 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele 

obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
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intervenții, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – Turcoaia, 

km 2+445”; 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă 

„Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii 

portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea; 

6. Diverse.  

  

A fost supusă aprobării ordinea de zi. Se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 

„abțineri”-, voturi ,,împotrivă” - .  

Lipsesc din sală domnul Munteanu Alexandru-Dan și domnul Trandafir 

Laurențiu. 

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice şi 

economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

,,Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul 

Tulcea” 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 

apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism și ale 

Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice 

și de arhitectură. 

Domnul consilier județean Șinghi George face comparație între Sala 

Polivalentă Cluj, construită pe baza unei investiţii totale de 88 milioane lei, cu un 

număr de 7200 locuri cu Sala Polivalentă care urmează să fie construită la Tulcea, o 

sală cu 4400 locuri, cu un buget alocat de 120 milioane lei.  

Întreabă dacă există posibilitatea extinderii sălii, cu un număr mai mare de 

locuri și câte locuri de parcare sunt prevăzute.  

Domnul președinte Horia Teodorescu a răspuns că nu există psibilitatea 

extinderii sălii de sport, s-a obținut numărul maxim de locuri ținând cont de 

suprafață. Referitor la numărul locurilor de parcare spune că există posibilitatea 

suplimentării  acestora în situația organizării competițiilor extraordinare.  

Precizează că noua Sală Polivalentă din Tulcea va fi construită prin 

intermediul Companiei Naționale de Investiții iar beneficiarul investiței fiind 

Unitatea Administrativ Teritorială JudețulTulcea, prin Consiliul JudețeanTulcea. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită 

judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518” 

 Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae spune că la punctul 2 și 3 de pe 

ordinea de zi, în rapoartele de specialitate nu apare o eșalonarea a investiției și 

solicită ca pe viitor să se țină cont de acest lucru la întocmirea documentației. 

Totodată solicită să figureze valoarea, în euro, pe fiecare deviz iar la rubrica 

„capacități” să fie trecute caracteristicile fiecărui drum. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu și domnul Nicu Mihai director în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea au oferit răspunsuri. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu adresează mai multe 

întrebări legate de punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi cu referire la reabilitarea a 

12,597 km,  drumul Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal – Limita județ Constanța. 

Sesizează și o diferență între valoarea celor două investiții iar domnul președinte 

Horia Teodorescu și domnul director Nicu Mihai au oferit răspunsuri. 

Domnul consilier județean Paltarac Doru întreabă care este termenul 

maxim prevăzut pentru proiectare pentru că în 6 luni nu a fost finalizat proiectul 

tehnic iar domnul Nicu Mihai director în cadrul Consiliului Județean Tulcea, a 

răspuns că au fost câteva impedimente care au condus la termenul acesta dar într-o 

săptămână sau două va fi verificat și încheiat acest proiect tehnic. 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

3. 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 şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului și ale Comisiei 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 

27 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi ,,împotrivă” -. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând 

cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – Turcoaia, 

km 2+445” 

 Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură.  

         Domnul consilier județean Chichi Nicoale sesizează faptul că s-a alocat un  

termen de 24 de luni pentru  obiectivul de investiții modernizare pod iar domnul 

Nicu Mihai, director în cadrul Consiliului Județean Tulcea, a răspuns că 

obiectivele de investiții finanțate prin PNDL au termen mai mare de execuție. 

Realizarea acestuia se va face funcție de finanțare.  

 Proiectul de  hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi ,,pentru”, „abțineri” - , voturi 

,,împotrivă” -. 

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia 

Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente 

infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea 

Au fost depuse rapoartele de avizarea ale Comisiei pentru studii, prognoze 

economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

județului, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, 

apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, și ale Comisiei 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”, „abțineri” - , voturi 

,,împotrivă” -. 

 

6. Diverse. 

 Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai anunță că este posibil 

să se organizeze o altă ședință extraordinară care are legătură cu repartizarea 

sumelor către primăriile din județ 

În încheiere, 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,  

Aneta Taran 
 

  Verificat, 
Luciana Cucerencu 


