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                 ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 11 octombrie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 339 din 7 octombrie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 8 octombrie 2019. 

La şedinţă au participat 22 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chichi Nicolae, domnul Gudu Michael, domnul Lungu Gicu, domnul Mihail 

Anatoli, doamna Naum Aneta, domnul Paltarac Doru, domnul Stroe Mihai, doamna 

Rădulescu Claudia - Veronica și domnul președinte Horia Teodorescu.  

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani. 

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.  

 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Bună ziua, stimați colegi! 

Mulțumesc consilierilor județeni care și-au făcut timp să participe la această ședință 

extraordinară, anunțată de data trecută. 

Dați-mi voie să citesc proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare din data 

de 11 octombrie 2019:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistică Sulina” și a cheltuielilor legate de proiect;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea infrastructurii de 

agrement în zona turistică Sarichioi” și a cheltuielilor legate de proiect;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”;  

Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

4.  Diverse. 
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Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Înainte de aprobarea 

ordinii de zi, aș vrea să vă spun că există avizele comisiilor de specialitate, le aveți la 

dispoziție. Dacă sunt situații de neparticipare la vot cu privire la proiectele de pe 

ordinea de zi, ca să stabilim cvorumul pentru respectivul proiect? 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Înțeleg că nu există.  

Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este 

cineva împotrivă?  

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 22 voturi ,,pentru”, „abțineri”-, voturi 

,,împotrivă”-.  

 

Trecem la derularea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina” și a cheltuielilor legate de 

proiect 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt intervenții?  

Domnul consilier județean Șinghi George: Aș avea o întrebare care, de fapt, 

este pentru ambele proiecte. După ce Consiliul județean finalizează aceste investiții, 

ce se întâmplă cu ele, cine le administrează, dacă se predau cuiva, cine face 

mentenanța, cine le operează? 

Doamna Vrânceanu Gheorghița, șef serviciu în cadrul Consiliului 

Județean Tulcea: Această investiție va fi administrată de Consiliul județean în 

colaborare cu Consiliul Local Sulina, respectiv Consiliul Local Sarichioi. 5 ani de 

durabilitate după orice investiție finanțată din fonduri europene vor fi în sarcina 

beneficiarului. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu poate fi înstrăinată timp de 5 

ani. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Dar administrarea, va avea un administrator portuar, deci nu Consiliul 

județean va fi administratorul. Va fi delegată activitatea către o administrație 

portuară. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă mai sunt alte întrebări? 

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

împotrivă? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea 

infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi” și a cheltuielilor legate 

de proiect 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt întrebări, altele decât 

cele adresate la punctul anterior? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine 

este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța 

Tulcea” 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă la acest proiect sunt 

discuții în plen?  

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

împotrivă? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

  

 4. Diverse 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt solicitări la acest 

punct? 

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Am o solicitare, este vorba 

despre drumul care leagă Fântâna Mare de drumul național care trece dinspre 

Ciucurova către Două Cantoane. El a fost reabilitat anul trecut, a trecut o iarnă peste 

el  și dacă mai trece și iarna acesta, o să putem spune că sunt bani dați degeaba acolo. 

Vă rog să dați un răspuns în ceea ce privește reparația drumului având în vedere 

starea în care se află acum. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Este cineva de la drumuri? 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Nu știu ce poate să vă răspundă cei de la drumuri, însă acolo este o altă 

problemă pe care nu o putem rezolva de trei ani de zile. Am săpat, este o chestiune de 

infiltrație, pentru că sunt în apropiere două izvoare, dar problema cea mai mare este 

că nu putem să-i oprim pe cei de la Silvic. Ei intră în defrișări, încep să care cu 

mașinile mari. I-am spus primarului care vine tot din zona silvică și l-am rugat să 

supravegheze. Noi am pus semne de circulație pentru că acolo, ca să intervenim, 

acum nu prea mai știm ce să mai facem, pentru că s-a intervenit deja pe fundație, s-a 

mers până la 45 cm. S-a refăcut toată fundația pe ambele sensuri. Deci, acum nu mai 

este problemă să umbli la fundație ci efectiv asfaltul care pleacă din cauza mașinilor 

mari.  

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Asta este o chestiune care 

se leagă și de intervenția pe care am făcut-o eu și la Drumurile Naționale dar și la 

Poliție cu privire la circulația prin Ciucurova. Mi s-a spus că nu se poate să se 

limiteze viteza mai mult decât este acum. Eu cred că ar trebui ca, Consiliul județean 

să insiste ca și pe drumul acesta care este al nostru, al Consiliului județean, să fie 

restricționat tonajul și viteza. Insist în continuare pentru restricționarea vitezei pe 

drumul național, pentru că am adunat vreo 200 de semnături de la cetățeni și efectiv 

nu au fost băgați în seamă. Deci, pe drumul județean restricționați tonajul și viteza iar 

la Drumuri Naționale faceți o intervenție pentru că suntem o instituție publică 

importantă în județ, ca să fie restricționată viteza pentru mașinile de mare tonaj, prin 

Ciucurova. 

 Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Restricționarea o punem noi cu Poliția locală, nu asta este problema. 
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Problema de fond este a Ocolului Silvic care nu înțelege, el intră și încalcă regula și 

nu întotdeauna îl prinde domnul Badiu. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Direcția Silvică are 

drumul de exploatare, pot să facă o bretea, să ocolească punctul acesta problemă. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Sigur că pot, însă nu vor, asta este problema. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Nu există soluții 

coercitive? Nu cred că nu există. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Avem. Trebuie înțelegere, asta este singura chestiune, trebuie să priceapă 

toată lumea că se strică și ca să investești an de an  …. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Bun, dacă cineva clădește 

și altcineva distruge, cel care distruge mi se pare corect să plătească. Deci, poate să 

facă o bretea de drum forestier, ei pot lua avizele respective pentru defrișarea 

respectivă, pentru amenajare. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Cei care sunt din zonă știu, domnule consilier, drumul forestier a fost 

dintotdeauna, de la Fântâna Mare ies spre Topolog, însă nu îl folosesc. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Pentru că îl avem acolo 

pe domnul Badiu, care este și cel care răspunde de acel cântar,  îl vom trimite în mod 

frecvent acolo și îi vom amenda până se vor plictisi. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Da, asta este singura soluție.  

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă mai sunt alte intervenții la 

„diverse”? 

Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc pentru prezență și ne vedem la ședința 

ordinară de la sfârșitul lunii. 

    

 

             

        VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

        Dumitru MERGEANI                                           Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 
Verificat, 

Luciana Cucerencu 


