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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

Nr. 10077/17.07.2018 

 

 

 

M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 12 iulie 2018 

 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 260 din 10 iulie 2018 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 11 iulie 2018. 

La şedinţă au participat 24 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chichi Nicolae, domnul Moglan Costel, domnul Chiriazic Victor, domnul 

Pîrvulescu Dumitru, domnul Filip Gabriel-Radu, domnul Munteanu Alexandru –Dan 

și domnul președinteTeodorescu Horia.  

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru. 

La ședință a mai participat doamna Mierlă Aslâ Aise, sef serviciu în cadrul 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică pentru a exercita atribuțiile Secretarului 

Județului Tulcea, precum și 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a structurii pe specialități a 

membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri 

specialiști din domeniul sănătății; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de 

selecţie  pentru  un membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

5. Diverse. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă.  Se aprobă cu 24 voturi 

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

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli 

al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare 

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 fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a structurii pe 

specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea 

locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii 

pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

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

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

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

apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și ale Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

 Doamna consilier județean Naum Aneta spune că în urma discuţiilor purtate 

în Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi de personal 

domeniului public şi privat al județului se propune un amendament,  mai exact la 

sfârşitul anexei nr.1 să se adauge  o notă,  astfel : “Toate criteriile se vor aplica pentru 

tinerii specialiști în domeniul sănătății astfel cum sunt aceștia definiți/ menționați în 

prevederile legale în vigoare” 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  

voturi ,,împotrivă” -. 

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, 

„abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

Doamna consilier județean Rădulescu Claudia Veronica nu participă la vot. 

 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu 

al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 

Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisia 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. 

 Nu au fost observații sau comentarii. Supus aprobării, proiectul de hotărâre a 

fost aprobat cu 24 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a 

procedurii de selecţie  pentru  un membru în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 

 Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisia pentru administraţie publică 

locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și ale 

Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
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servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice 

și de arhitectură. 

 Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu solicită cuvântul și anunță 

că se va abține la vot la acest proiectul de hotărâre, argumentând că are îndoieli cu 

privire la competența comisiei din cadrul Consiliului județean și propune să se 

contacteze o firmă de selecție pentru manageri. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani în replică a precizat faptul că, 

Comisia desemnată din cadrul Consiliului județean, din care face parte dumnealui, 

doamna director economic, nu întocmește caiet de sarcini, nu trasează cerințe. Există 

o matrice, conform Legii guvernanței corporative, potrivit căreia se aleg membrii în 

Consiliul de administrație iar înființarea unei comisii externe ar însemna crearea unor  

condiții artificiale.      

 Domnul consilier județean Michael Gudu a intervenit pentru a aduce câteva 

lămuriri în acest sens  și spune că, conform art.5, alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 dă 

posibilitatea autorității publice tutelare ca în procedura de selecție, să fie asistată sau 

să fie realizată de către un expert independent, contractat în condițiile legii.  

       Domnul administrator public Vasile Strat a afirmat că, dacă se hotărăște 

externalizarea procedurii de selecție, trebuie să se ia totul de la început, să se prindă 

în buget bani pentru acea procedura de selecție. 

 Domnul consilier județean Mihail Anatoli a solicitat cuvântul și a vorbit de 

criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cel care va fi în final manager.  

 Domnul administrator public Vasile Strat concluzionează că, conform unei 

hotărârii a Consiliului județean, directorul sau managerul trebuie să fie membru în 

Consiliul de administrație. Nu se poate completa numărul de administratori și apoi să 

aleagă un director din altă parte.  

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 voturi ,,pentru”, 3 „abțineri”(Bejan 

Corneliu Silviu, Stroe Mihai, Șinghi George), voturi ,,împotrivă” -. 

         

5. Diverse. 

        Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a stabilit, în urma unor discuții cu 

consilerii județeni, ora și locul de plecare pentru vizita în teren programată la unul 

dintre concesionari. 

 Domnul consilier județean Bejan Silviu Corneliu solicită Consiliului de 

Administraţie al R.A. Aeroportul ,, Delta Dunării" Tulcea să  prezinte un raport de 

activitate pe perioada mandatului domnului Tarhon Victor. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a mulțumit pentru participare 

celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

             

 

     VICEPREȘEDINTE,                 PENTRU  SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                          
     Dumitru MERGEANI                             Aslâ Aișe MIERLĂ,  

                                                              Șef Seviciu Contencios și Asistență Juridică 

 

 

 
 Întocmit,  Taran Aneta  

    
 Veerificat, Luciana Cucerencu 


