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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 
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M I N U T A 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 28 februarie 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 154 din data de 26 februarie 2018 şi 

dată publicității în ziarul ,,Delta” din data de 28 februarie 2018 și în ziarul „Obiectiv” 

din data de 27/28 februarie 2018.  

La şedinţă au participat 23 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Bejan Corneliu-Silviu, doamna Crețu Marieta, domnul Filip Gabriel-Radu, 

domnul Gudu Michael, doamna Isacov Mirela-Liuba, doamna Naum Aneta, domnul 

Pîrvulescu Dumitru și domnul președinte Horia Teodorescu.   

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru.  

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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

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

Tulcea, pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

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

pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota 
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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 2019- 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul 

Județean de Urgența Tulcea”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

48/2017 privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean 

Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 

9, oraș Babadag, județul Tulcea”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței și 

securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării”  Tulcea”; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia 

Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în 

calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Pardina; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea - Cataloi; 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. 

MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea - Mineri; 

9. Diverse. 

 

Domnul vicepreședinte Luchici George, inițiatorul proiectului de hotărâre nr. 

3 de pe ordinea de zi, respectiv „Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri 

Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea” propune retragerea acestuia de 

pe ordinea de zi spunând că se va reface documentația. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru menționează că prin retragerea 

proiectului de hotărâre menționat anterior se renumerotează ordinea de zi. 

 

A fost supusă aprobării ordinea de zi, în forma propusă.  Se aprobă cu 23 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 Județului Tulcea, pe anul 2018 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale,          

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului.  

Domnul consilier județean Bălan Lucian-Daniel solicită să i se confirme 

dacă în bugetul pe anul acesta al Consiliului județean, la categoria venituri, apare 

aceeași sumă la veniturile din concesiuni la fel ca și cea de anul trecut. 

Întreabă de ce nu apare în buget, la capitolul venituri, o sumă în plus față de cea 

de anul trecut în ceea ce privește redevența pentru terenurile agricole concesionate.  

Doamna Anton Nicoleta, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea răspunde că există un ordin al ministrului care stabilește o metodologie ținând 

cont de contractele încheiate și de debitele care există la sfârșitul anului.  

Cu privire la concesiunile care urmează să se încheie pe suprafețele pentru care 

nu s-au încheiat contracte anul trecut, până când nu se vor încheia acele contracte, în 

buget nu se pot prevede acele sume.  

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului 

constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din 

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

administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si 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 2019- 2021 

 A fost avizat favorabil de Comisia 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 22 

voturi ,,pentru”, 1 „abținere” (domnul Șinghi George) -, voturi ,,împotrivă” -. 

 

   

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 48/2017 privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul 

Județean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea 

realizării obiectivului de investiții „Modernizare Complex Agroalimentar, str. 

Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea” 

 A fost avizat favorabil de Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, 

buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al județului, de Comisia 

pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi 
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libertăţilor cetăţenilor și de Comisia pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

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

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

          

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 

siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării”  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. 

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

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

  

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 

Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul 

Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea 

Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota 

acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Pardina 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia pentru 

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

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae întreabă în ce stadiu se află 

comuna Pardina privind alimentarea cu apă și canalizarea iar domnul Nicu Mihai, 

director executiv în cadrul Consiliului Județean Tulcea răspunde că alimentările 

cu apă și canalizările din zonă sunt făcute de „Apele Române” care apoi le dau în 

proprietate comunităților locale.  

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea intervine și precizează că există stație de pompe de apă care este făcută de 

către Consiliul județean, există alimentare cu apă care nu este finalizată iar 

canalizarea nu este realizată însă, se va face prin acest proiect.  

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea - Cataloi 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 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. 

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 

voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. Domnul consilier județean Bălan 

Lucian Daniel nu participă la vot. 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale către S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, pe traseul Tulcea - Mineri 

A fost avizat favorabil de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia 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 22 

voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. Domnul consilier județean Bălan 

Lucian Daniel nu participă la vot. 

 

 

8. Diverse 

 Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel solicită cuvântul și 

precizează că are două întrebări pe care vrea să le adreseze direcțiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului județean. Întreabă de ce nu s-a început procedura de licitație la 

acele contracte de concesiune a terenurilor agricole care au expirat în anul 2017, 

excluzând cei trei mari concesionari cu care Consiliul județean este în diverse litigii. 

Apoi spune că Direcția juridică sau eventual avocați angajați ar trebui să 

găsească o procedură prin care Consiliul județean să ajungă cu nivelul redevențelor la 

nivelul de pe piața românească. 

Dumnealui precizează că sunt unele contracte create după modele mai vechi și 

apoi întreabă care mai este stadiul cu acele avize despre s-a discutat acum două luni și 

la care încă nu a primit răspuns. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru răspunde că, legat de contractele 

în derulare, s-au purtat nenumărate discuții, au fost comisii, întâlniri cu concesionarii 

și pentru acestea nu s-au putut face modificări.   

Cu privire la concesionarii care vor termina contractele în perioada următoare 

și se vor preleva de aceleași metode care sunt acum, de a da în judecată și a nu părăsi 

terenul, soluția nu este alta decât de a merge în instanță.  

Domnul Nicu Condrat, expert în cadrul Consiliului Județean Tulcea 

menționează că sunt cinci concesionari cărora le-au expirat contractele și acum se 

derulează faza de obținere a avizelor. S-a obținut avizul de la Rezervația Biosferei 

Delta Dunării, urmând obținerea avizul de la Statul Major. După obținerea acestora, 

se va intra în ședința Consiliului județean cu un proiect privind aprobarea studiului de 

oportunitate. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae sublinează faptul că, Consiliul 

județean a preluat pentru a face un proiect de amenajare a drumului Tulcea – Chilia 

Veche și o porțiune de drum din interiorul municipiului, porțiunea din sensul giratoriu 
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până la Dunăre, strada Bacului și întreabă cui îi revine sarcina de a repara acea zonă 

iar domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean Tulcea 

răspunde că partea de administrare, cheltuielile de administrare a drumului au rămas 

în continuare la Primărie. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru a mulțumit pentru participare 

celor prezenți și a declarat închise lucrările ședinței. 

             

 

 

      VICEPREȘEDINTE,                             SECRETARUL JUDEȚULUI, 

 

    Dumitru MERGEANI                                  Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 

Verificat, 
Luciana Cucerencu 


