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  ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 24 aprilie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 86 din 22 aprilie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 24 aprilie 2019. 

La şedinţă au participat 25 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Bălan Lucian-Daniel, domnul Gudu Michael, doamna Ivanov Viorica, 

domnul Lungu Gicu, domnul Moldoveanu Valentin și domnul președinte Horia 

Teodorescu.  

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru. 

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. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Bună ziua, doamnelor și 

domnilor. Declar deschisă ședința extraordinară din data de 24 aprilie 2019. 

Înainte să începem ședința, vreau să spun „La mulți ani!” celor care în week-

end și-au sărbătorit numele pentru că au fost floriile, domnului Laurențiu Florin 

Olteanu, doamnei Ivanov Viorica și pentru cei care ieri, pe data de 23 au sărbătorit 

Sfântul Gheorghe, „La mulți ani!” George Șinghi și domnului Corbeanu Bogdan 

George. 

Dați-mi voie să citesc proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi. Avem 4 

puncte și anume:  

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA 

PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800”, cod SMIS 

129636 și a cheltuielilor legate de proiect; 

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a prețului de 

cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare; 

5. Diverse.  
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Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri ?  

Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai: Proiectul ordinii 

de zi a fost aprobat.  

Se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 

2019 

Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai: 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 vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt întrebări în plen? 

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?   

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi „împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 

Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800”, cod SMIS 129636 și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai: 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 vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă în plen sunt întrebări? 

 Domnul consilier județean Paltarac Doru: Domnule vicepreședinte, 

lecturând nota de fundamentare, am observat că se face referire la Instrucțiunile  nr. 

2 ale A.N.A.P.-ului din 2018. Acum o săptămână a apărut o Instrucțiune nr. 1 pe 

2019 a A.N.A.P.-ului în care se abrogă majoritatea articolelor privind revizuirea 

prețului. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să mai trebuiască să-l mai aprobăm 

o dată. Eu nu cred că cel care a făcut D.A.L.I. sau cel care a revizuit devizul 

general la vremea la care a făcut-o, a avut cunoștință de Instrucțiunile A.N.A.P. nr. 

1 care au apărut săptămâna trecută.  

Prin urmare, modul în care se explică că se face calculul, este într-adevăr 

prevăzut în Instrucțiunea nr. 2 A.N.A.P. care pune în aplicare O.U.G. nr. 114 dar 

majoritatea articolelor au fost abrogate. 

 Doamna Vrânceanu Gheorghița, șef serviciu accesare fonduri externe în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea: Devizul general, documentația tehnică, 

indicatorii au fost respectați. S-a justificat o valoare suplimentară. S-au luat în 
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calcul într-adevăr formulele din Instrucțiunea nr. 2 dar doar pentru a stabili un 

estimat suplimentar la bugetul proiectului.  

Acum se aprobă bugetul proiectului pe același deviz doar cu o sumă 

suplimentară estimată, indiferent, luând în calcul Instrucțiunea nr. 2 sau 

Instrucțiunea nr. 1 pentru modificările legislației privind ajustarea prețurilor 

ulterior. Și acum s-a justificat bugetul proiectului, eligibil, neeeligibil și 

cofinanțarea Consiliului județean. 

 Domnul consilier județean Paltarac Doru: Tot săptămâna trecută a apărut 

un ordin al ministrului finanțelor în care explică faptul că firmele de construcții 

trebuie să declare, să plătească la 1 ianuarie cota către I.T.M. de 2,25 % în 

condițiile în care prin O.U.G. nr. 114 s-a prevăzut 0,375%. Este vorba despre un 

procent de 2%, foarte important pentru un constructor dacă îl pierde sau îl câștigă. 

Rugămintea mea este să solicitați proiectantului să facă o revizuire a notei de 

fundamentare, a devizului pe care vi l-a prezentat, ținând cont și de Instrucțiunea 

nr. 1 a A.N.A.P.-ului, pentru că este foarte posibil, conform acestei instrucțiuni, ca 

partea de cofinanțare a Consiliului județean să fie mai mare.  

Știm că la majoritatea contractelor de cofinanțare pe P.O.R., pe P.O.I.M., 

finanțatorul a spus să nu depășiți valoarea contractului sau valoarea aprobată 

conform cererii de finanțare, restul constituind cheltuieli neeligibile în sarcina 

beneficiarului. Important ar fi ca să știm dacă aceste sume se modifică pe total sau 

nu. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Ca la fiecare investiție care a 

fost până acum și au apărut modificări pe parcursul implementării sau proiectării, 

noi am venit și am modificat în cadrul ședinței de Consiliu județean indicii sau 

ceea ce se schimba datorită legislației. Sunt sigur că și acum proiectantul va face 

aceste modificări. 

Doamna Vrânceanu Gheorghița, șef serviciu accesare fonduri externe în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea: Acum depunem proiectul la faza D.A.L.I. 

Bugetul acesta pe eligibil, neeligibil, îl aprobăm la faza D.A.L.I., urmând la P.T. să 

se facă ajustările respective, funcție de legislația de la momentul respectiv.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Acum patru zile am rugat 

executivul Consiliului județean să convoace o întâlnire între proiectant și viitorii 

operatori în acest port. Observațiile făcute de noi au fost de natură tehnică, adică 

cheul vertical nu se justifică în Portul Tulcea, în dana de pasageri, așa cum era 

denumită de către proiectant. Eu aș vrea să îi întreb pe cei care se ocupă de proiect, 

dacă s-a ținut cont de observațiile noastre, proiectantul le-a introdus în proiect și 

dacă a apărut o altă soluție legat de cheul vertical. 

Doamna Vrânceanu Gheorghița, șef serviciu accesare fonduri externe în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea: Nu s-a modificat documentația tehnică. Nu 

se iau în calcul alte soluții decât cele aprobate prin Hotărârea Consiliului județean 

prin care sunt aprobați indicatorii la momentul respectiv. Tehnic vorbind, la P.T. 

adică faza următoare… 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Nu-mi vine să cred ce spuneți, 

doamnă. Adică nu se iau în calcul observațiile celor care operează în Port?! 

Doamna Vrânceanu Gheorghița, șef serviciu accesare fonduri externe în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea: Păi, o să se ia în calcul. Acum noi aprobăm 

proiectul, nu documentația tehnică. 
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Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea: Proiectul, cum s-a discutat atunci și faza în care este acum, ca și 

proiect de execuție, s-a ținut cont de observațiile dvs. atunci, pentru că au fost trei 

runde de discuții cu ei.  

Inițial, a fost într-o formă prin care se corectau anumite ieșiri sau intrări, mai 

în larg sau mai încoace și s-a ținut cont. După aceea, s-a rezolvat problema la cheul 

vertical, în așa fel încât pentru pasageri și pentru navele mici care vor trebui să 

acosteze, în cazul în care vor fi fără ponton, s-au făcut spre interior scările cu 

descărcare laterală și descărcare perpendiculară pe cheu, în așa fel încât să nu ia 

contact cu apa. Oricare ar fi nivelul apei să poată, pentru că asta a fost una din 

problemele pe care am ridicat-o și eu, pentru că nemaiavând pontoane și alt sistem 

de a te lega de cheu, trebuiau neapărat să existe acestea și atunci, le-am făcut mai 

dese, am făcut 15 „guri” din acestea. Deci, pentru că cheul, așa cum discutasem noi 

să-l facem în anumite trepte, nu se poate executa, având în vedere că apa este la 

diferite înălțimi, rămâne vertical peste tot, numai că s-au făcut scările de coborâre 

și acces la o distanță mai mică între ele. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Când s-au încheiat discuțiile cu 

ei, concluziile au fost cu totul altele, domnule Strat. Îmi pare tare rău dar sunt tare 

dezamăgit de ceea ce ne propuneți. Mulțumesc tare mult! Eu mă voi împotrivi 

acestui proiect, dacă încă nu s-a găsit o soluție corectă în această zonă de acostare. 

Îmi pare tare rău! 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea: Păi, soluția este cea corectă, de acostare, adică veți putea folosi 

inclusiv pontoanele. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Scări aveam și înainte și nu se 

putea acosta în scări iar dvs. ați găsit ca soluție să faceți mai multe scări, în acest 

moment. Ne jigniți inteligența. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea: Înainte, scările erau cu deschidere interioară spre apă și atunci 

opera vie s-ar fi lovit de una dintre scări, treptat, funcție de nivelul creșterii apei. 

Acum nu se lovește de nici o scară. Scările fiind spre interiorul falezei, se trage 

drept la cheu și cobori la nivelul la care este apa, pe scara care trebuie. 

Dacă vreți să ne uităm pe planșe, acum, dacă vreți doar de dragul emisiunii 

să spuneți că vă opuneți … dar vă opuneți fără să știți ce vedeți. Dacă noi nu 

semnăm într-o săptămână sau două, o să vă tot opuneți și o să stați așa cum sunteți 

acum. Dacă ținem cont de interesul fiecăruia și nu ținem cont de interesul general 

ca lucrurile să fie operabile, atunci nu o să iasă niciodată nimic.  

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Acum nu aprobăm P.T.-ul, 

probabil că vor mai fi și alte runde de discuții până atunci.  

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?   

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat cu 24 voturi ,,pentru”, 1 „abținere” (Chichi Nicolae). 

Se aprobă cu 24 voturi ,,pentru”, 1 „abținere” (Chichi Nicolae), voturi 

,,împotrivă” -. 
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3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a 

prețului de cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. 

Tulcea 

Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai: 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 și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: S-a convenit să se facă o 

comisie formată din consilieri județeni și angajați ai Consiliului județean. Rog din 

cadrul fiecărui grup de consilieri județeni, fiecare să-și numească reprezentantul în 

această comisie. 

Doamna consilier județean Naum Aneta: Din partea grupului PSD, îl 

propun să facă parte pe domnul consilier Munteanu Alexandru-Dan. 

Doamna consilier județean Rădulescu Claudia: Din partea grupului 

ALDE, propun pe domnul consilier Badea Petre. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: De la PMP, dacă nu este 

domnul Moldoveanu, eu l-aș întreba pe domnul Laurențiu Trandafir dacă acceptă 

să fie în această comisie? 

Domnul consilier județean Trandafir Laurențiu: Da, accept. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Din partea PNL, îl propunem 

pe domnul inginer Bejan Cornel. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt alte discuții? 

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru Dan: Eu aș avea un 

amendament referitor la acest proiect. Am observat că atribuțiile comisiei sunt 

patru la număr și acestea sunt: analizează oferta, negociază prețul, întocmește 

procesul verbal de negociere și transmite procesul verbal de negociere, semnat de 

toate părţile, Consiliului Judeţean Tulcea, spre aprobare. 

Eu cred că ar fi util pentru fluidizarea procesului acesta, să intervenim cu un 

punct 3 și anume: această comisie prezintă prețul negociat pentru dezbatere și 

aprobare Consiliului județean, înainte de a aproba procesul verbal de negociere. 

Asta înseamnă că această comisie va analiza oferta depusă, va negocia 

prețul, ulterior va prezenta acest preț printr-un raport Consiliului județean care îl va 

aproba, ulterior va încheia procesul verbal de negociere, apoi va trimite din nou 

spre Consiliul județean. 

Care este sensul? Am să vi-l spun imediat. Sensul este următorul: în măsura 

în care această comisie va negocia și va stabili un preț, încheie procesul verbal de 

negociere, vine în fața Consiliului județean. Consiliul județean poate spune da sau 

nu. În măsura în care spune nu, va arăta de ce prețul nu este bun, astfel încât va 

trebui să ne întoarcem din nou la negociere, ceea ce pare a fi un pas prea complicat. 

Așa că eu cred că, atunci când se negociază prețul trebuie ca această comisie 

să informeze Consiliul județean față de preț și acesta să-și dea aprobarea. 
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Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Putem să extindem acest lucru, 

la orice comisie care negociază în cadrul Consiliului județean să vină înainte să 

discute cu Consiliul județean, după care să aprobăm, după logica dvs.  

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru Dan:  Nu discut această 

chestiune ci discut chestiunea fix a acestei comisii. Asta urmează să le facem la o 

dată ulterioară, când o să apreciați dvs., eu vorbesc despre această comisie. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea: După ce se face o idee asupra prețului și am intrat în impasul în 

care nu mai putem negocia, comisia vine și vă informează că aici se stopează 

negocierile, dvs. aprobați și atunci se întocmește procesul verbal. Ca să nu se 

întocmească procesul verbal și dvs. să nu aprobați, nu că îi mai dăm un mandat ca 

să mai renegocieze. Nu mai are rost. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Va trebui să facem un 

amendament. Deci, vreți să vină o informare la Consiliul județean prin care să 

informați consiliul sau să aprobați printr-un proiect de hotărâre acel raport? 

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru Dan: Vreau să îl 

aprobăm. Trebuie să sune așa: prezintă prețul negociat pentru dezbatere și aprobare 

în fața consiliului. Consiliul județean spune „ok”, după care încheiem procesul 

verbal de negociere. Și iată de ce: pentru că dacă ajungem la o negociere de un leu, 

nu știu, ajungem în Consiliul județean și acesta poate spune, păi vreau 0,75, 

mergeți înapoi să renegociați. 

Prezintă prețul negociat pentru dezbatere și aprobare în Consiliului județean, 

acesta este conținutul amendamentului, litera c) în cadrul articolului 2, urmând ca 

litera c) și d) să devină, e) și f). 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Este în regulă, haideți 

să formulăm textul.  

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Cred că aș veni în 

sprijinul celor spuse de colegul meu, de fapt am discutat în prealabil această 

chestiune. Sunt două rapoarte de evaluare, unul la 12 milioane de lei și unul făcut 

după aia de vânzător, care se ridică la circa 25 milioane de lei. Cred că nimeni nu 

își închipuie că nu vor ține la preț cei de vor să vândă și că vor încerca să aducă 

suma negociată de limita raportului domniilor lor. Ceea ce, după părerea mea 

personală și cea de consilier județean, este foarte, foarte mult. Tot părerea mea este 

că noi ar trebui să ne preocupăm și să facem diligențele reale ca să intrăm în 

posesia acestui activ, care va rămâne în domeniul public și după ce nu vom mai fi 

noi, nici consilieri județeni, poate nici nu vom mai exista. Este un câștig pentru 

Consiliul județean, pentru că acolo, de la poarta Tulco până aproape de far, niște 

arhitecți binecuvântați cu haruri profesionale, vor mai putea face niște proiecte care 

să dăinuie în localitatea Tulcea. 

Dar se pune problema acestei lupte în cadrul negocierii între raportul de 

evaluare de circa 12 milioane de lei spre care achiesăm noi și ei, care vor dori să 

tragă cât mai aproape de raportul lor, de 25 milioane de lei. Cred că toți care 

suntem tulceni, aici, știm pământul care s-a luat de către lichidator, cel care face 

obiectul acestei negocieri, a fost la un preț foarte mic comparativ cu pretențiile pe 

care le ridică domniile lor.  

Eu nu mai înțeleg încă un lucru, am mai spus-o și în ședința precedentă, se 

pare că A.N.E.V.A.R. nu se bagă în aceste chestii, când un raport de evaluare 
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diferă de la  unu la două sau de cinci ori față de altul, oare nu este ceva în 

neregulă?! Adică ele folosesc cam aceleași metode contabile.  

Dar noi suntem puși în fața unui fapt împlinit și vom încerca să negociem în 

așa fel încât să fie bine Consiliului județean și locuitorilor orașului nostru. Să ne 

apropiem de 12 milioane de lei. Concret, ce vreau să spun, comisia are mandat 

limitat și nici nu se poate ca patru consilieri să „constituie” mai mult decât treizeci 

și unu.  

Deci, noi ne rezervăm dreptul să înaintăm plenului Consiliului județean 

rezultatul negocierii, care poate să fie foarte bine un blocaj, iar raportul nostru 

poate să aibă la subsol recomandarea de a nu ne aventura la o sumă, dau un 

exemplu, negociem la 25 de milioane de lei și se blochează negocierile la 22. Mie 

mi se pare și așa foarte mult față de 12 milioane de lei. De asta, comisia își rezervă 

dreptul de a explica limitele competențelor pe care înțelege să și le asume. Aș vrea 

să fiu bine înțeles de către colegi, dorim să terminăm cu bine această îndatorire, dar 

nu cu orice preț și nu în orice condiții.  

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Mulțumesc, domnule Bejan. 

Domnule secretar, vă rog, să dați citire amendamentului. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Pentru că era de 

completat și art. 1 cu numele consilierilor județeni care au fost propuși în ședința 

de astăzi, o să citesc textul articolului 1, alin. 1: „Se constituie comisia de 

negociere a preţului de cumpărare a trei loturi – teren şi construcţii din municipiul 

Tulcea, str. Portului nr.40, aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea, în 

următoarea componenţă: 

1. Munteanu Alexandru – Dan, consilier judeţean  

2. Badea Petre, consilier judeţean  

3. Trandafir Laurențiu, consilier judeţean  

4. Bejan Corneliu – Silviu, consilier judeţean  

5. Nicoleta Anton  

6. Aișe Aslâ Mierlă  

7. Nicușor Condrat. ” 

Punctele 5 – 7 sunt propuneri din partea aparatului de specialitate. Aceasta 

este componența comisiei iar ca amendament, la art. 1, alin. 2 – atribuțiile comisiei 

de negociere, după litera b), se introduce litera c), cu următorul conținut, urmând ca 

lit. c) și d), să se renumeroteze. Litera c) va avea următorul conținut: „prezintă în 

vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, un raport privind 

prețul  și rezultatul negocierilor.” 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Totuși, eu aș ține neapărat, dacă puteți, să vă opriți puțin și să discutați, aș 

vrea ca președintele de comisie, ca să îi dăm mai multă putere, să fie numit în 

plenul consiliului. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Este în regulă, propun o pauză 

de două minute pentru consultări și revenim. 

 

După pauză 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Stimați colegi, cei șapte 

membri ai comisiei pe care ați avut-o în discuție s-au întrunit și au deliberat. 
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Propunerea este ca pentru funcția de președinte al comisiei, cât își va desfășura 

activitatea, este domnul avocat Munteanu Dan.  

Eu am să aduc și două argumente în sprijinul hotărârii luate de comisie, 

dânsul este avocat, are la bază studii juridice și clar ne trebuie, în afară de doamna 

Aslâ, ne mai trebuie un absolvent de drept în comisie. Și al doilea argument care 

mi se pare la fel de pertinent, este apartenent al grupului majoritar de consilieri 

județeni din Consiliul Județean Tulcea. Cred că sunt suficiente cele două 

argumente ca să explice rațiunea pentru care eu l-am propus pe domnul Munteanu 

Dan.  

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru Dan: Aș vrea să se 

noteze că eu v-am propus pe dvs. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: În aceste condiții, în 

cadrul comisiei enumerate la punctul nr. 1 se regăsea domnul Dan Munteanu, 

președintele comisiei. O să citesc în întregime alineatul nr. 2: 

„Atribuțiile comisiei de negociere sunt următoarele: 

 a) analizează oferta depusă; 

  b) negociază prețul în baza rapoartelor de evaluare întocmite în condițiile legii; 

 c) prezintă în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Tulcea, un 

raport privind prețul și rezultatul negocierilor; 

 d) întocmește procesul verbal de negociere; 

 e) transmite procesul verbal de negociere, semnat de toate părţile, Consiliului 

Judeţean Tulcea, spre aprobare.” 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Cine este de acord cu acest 

amendament? Abțineri? Împotrivă? 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Șinghi George), voturi 

„împotrivă” -. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre, în integralitate. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, „abțineri”- , voturi „împotrivă” -. 

 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnule avocat Munteanu, la 

art. 3 la proiectul de hotărâre, el nu se contrazice puțin cu ceea ce am aprobat noi? 

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru Dan: Dacă ați fost atent, 

vă spuneam că pare a fi redundant această literă c), nou introdusă. Sigur că da dar 

pentru a fluidiza procesul despre care v-am spus mai devreme și chiar pentru a 

avea sens în ceea ce vrem să facem, eu cred că trebuie să o introducem. De altfel, 

aceasta a fost propunerea mea, dvs. ați votat-o, nu mai îmi aparține mie. Am 

subliniat această chestiune. Sigur că pare de două ori. Redundant cam asta 

înseamnă dar prefer să o fac decât să mă trezesc că la un moment dat, alături de 

domnul Bejan și ceilalți membri în comisie, să fie interpretat în alt fel.   

   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii 

juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 

Domnul   secretar  al  județului  Marius  Cristi  Mihai: Au fost depuse 

rapoartele de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze economico – sociale, 
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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. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt întrebări la acest 

punct? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?   

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, „abțineri” - , voturi „împotrivă” -. 

 

5. Diverse. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt alte intervenții la 

acest punct „diverse”? 

Dacă nu sunt intervenții, vă mulțumesc pentru participare și declar închise 

lucrările ședinței. Să aveți o săptămână luminată și sărbători cu bine! 

 

             

             VICEPREȘEDINTE,                               SECRETARUL JUDEȚULUI, 

            Dumitru MERGEANI                                Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 
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