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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 4560/26.03.2019 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 22 martie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 61 din data de 20 martie 2019 şi 

dată publicității în ziarul ,,Delta” din data de 21 martie 2019. 

La şedinţă au participat 26 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

doamna Rădulescu Claudia-Veronica, domnul Stroe Mihai, domnul Paltarac Doru, 

doamna Urse Liliana și domnul Lungu Gicu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu.  

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. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din cota de 

17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 

2019; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția 

Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 

suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 

bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 

2019, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

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 anii 2020- 2022; 

3. Diverse. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă cu 26 

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

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din 

cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, pe anul 2019 

A fost depus raportul de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze 

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

județului.  

Nu au comentarii sau observații. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit 

la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, 

reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi 

administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum și pentru estimarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea 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 anii 

2020- 2022 

 A fost depus raportul de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze 

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

județului. 

 Domnul consilier județean Gudu Michael întreabă ce s-a avut în vedere 

când s-a făcut repartizarea sumelor iar domnul președinte Horia Teodorescu și 

domnul administrator public Vasile Strat oferă informații. 

 Domnul președinte Teodorescu precizează că un rol important în 

repartizarea sumelor a fost factorul „populație”. Spune că se va face un memoriu 

pentru toate localitățile din județul Tulcea care sunt descoperite în momentul de față,  

pe dezvoltare și funcționare și se va încerca obținerea sumelor din fondul de rezervă 

a Guvernului. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel informează plenul că va 

depune un memoriu la Consiliul județean prin care va solicita ca atunci când se va 

fundamenta bugetul Consiliului să se țină cont și de o eventuală subvenționare a 

transportului pe apă dinspre suburbia Tudor Vladimirescu, spunând că în fiecare an 

Primăria Tulcea cheltuie circa 5 miliarde de lei vechi numai cu acest transport. 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi ,,pentru” (grupul politic 

P.S.D., reprezentanții A.L.D.E. și reprezentant P.M.P.),  9 „abțineri” (grupul politic 

P.N.L.), voturi ,,împotrivă” -. 

   

3. Diverse 

Domnul consilier județean Gudu Michael întreabă ce se întâmplă cu 

concesiunile pe care le are Consiliul județean, dacă se încasează redevența iar 
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domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai face o prezentare la zi, pe scurt, 

a litigiilor pe care le are Consiliul Județean Tulcea și oferă explicații. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel propune ca și pentru acele 

contracte care sunt încheiate pe o perioadă de 30 de ani să se încerce renegocierea 

redevenței iar domnul președinte apreciază această propunere subliniind faptul că 

acest lucru se poate face doar cu acceptul ambelor părți. 

Domnul consilier județean Pîrvulescu Dumitru solicită cuvântul și spune 

că a sesizat că există o porțiune de 3 km drum județean între hotar Constanța și 

Tulcea care nu este asfaltat iar domnul președinte Horia Teodorescu precizează că  

acel drum acolo este cuprins în finanțarea prin P.N.D.L. și că probabil, în vara asta 

va fi gata în totalitate. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai completează ceea ce a 

spus domnul președinte, concluzionând că a fost o greșeală de măsurătoare și nu este 

o greșeală de proprietate. În această situație, în urma măsurătorilor care se vor face, 

este necesară o actualizare de date în inventarul domeniului public.  

Domnul consilier județean Mihail Anatoli solicită cuvântul și spune că pe 

traseele Agighiol – Tulcea și Beidaud – Casimcea nu s-a realizat toaletarea pomilor, 

acestea reprezentând un pericol pentru mașini iar domnul administrator public 

Strat Vasile precizează că s-au semnat contractele pentru această activitate doar 

pentru luna martie, nefiind încă aprobat bugetul. 

  Domnul consilier județean Chichi Nicolae informează plenul că există un 

colectiv în momentul de față care împreună cu reprezentanții Ministerului 

Dezvoltării modifică legea transportului public local și că sunt implicați și specialiști 

de la ADI-ITI în acest program de modificare al legii. Întrucât se preconizează ca 

peste patru ani Consiliul Județean Tulcea să devină autoritate locală privind 

transportul subvenționat pe apă propune un dialog cu Primăria în vederea includerii 

și a acestui tip de transport, trecerile peste brațele Dunării, în acest program 

obligatoriu. 

Domnul președinte Horia Teodorescu răspunde că momentan se caută  

modalitatea prin care să se prindă și acest transport, se caută o formulă. 

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, 
Liliana Pericleanu 

Verificat, 

Luciana Cucerencu 


