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PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 12 iunie 2019 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 244 din 10 iunie 2019 şi dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 11 iunie 2019. 

La şedinţă au participat 21 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chiriazic Victor, doamna Crețu Marieta, domnul Gudu Michael, domnul 

Lungu Gicu, domnul Moldoveanu Valentin, domnul Pîrvulescu Dumitru, doamna 

Rădulescu Claudia-Veronica, domnul Stroe Mihai, domnul Șinghi George și 

doamna Urse Liliana.  

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu. 

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. 

Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea 

nr. 115/2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei reprezentând 

cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 22D – Carcaliu, 

km 1+732”; 

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

49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare si 

extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea”; 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

183/2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului  „Modernizare si extindere Școala Gimnazială Specială 

nr. 14 Tulcea”; 

5. Diverse. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Bună ziua, doamnelor și domnilor. 

Vă salut pe toți. Putem începe ședința noastră extraordinară de astăzi cu cele patru 

proiecte pe care le avem pe ordinea de zi.  

Supun votului dvs. proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri ?  

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.  

Se aprobă cu 21 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările 

şi completările ulterioare 

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 administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt comentarii? Dacă nu 

sunt, supun votului dvs. acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

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

fost aprobat în unanimitate. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, „abțineri” - , voturi „împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei 

reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ 222L, Intersecție DN 

22D – Carcaliu, km 1+732” 

 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 președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt comentarii? Dacă nu 

sunt, supun votului dvs. acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

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

fost aprobat în unanimitate. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, „abțineri” - , voturi „împotrivă” -. 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 

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 organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt comentarii? Dacă nu 

sunt, supun votului dvs. acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier județean Bălan Lucian –Daniel: Eu și cu colega, 

doamna Isacov Mirela, facem parte din Consiliul de administrație al școlii și nu 

știu dacă ar trebui să votăm sau nu. La acest proiect de hotărâre precum și la 

următorul, noi nu participăm la vot.  

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

să nu participați la vot. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votului dvs. acest proiect de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

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

fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și au fot două neparticipări la vot. 

Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, „abțineri”- , voturi ,,împotrivă” -. Domnul 

Bălan Lucian-Daniel și doamna Isacov Mirela- Liuba nu au participat la vot. 

  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Tulcea nr. 183/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Modernizare și extindere 

Școala Gimnazială Specială nr. 14 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 organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votului dvs. acest proiect de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

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

fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și au fot două neparticipări la vot. 

 Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, „abțineri”- , voturi ,,împotrivă” -. Domnul 

Bălan Lucian-Daniel și doamna Isacov Mirela- Liuba nu au participat la vot. 
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5. Diverse 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Eu țin să vă mulțumesc foarte mult 

pentru faptul că am fost destul de expeditivi. Lucrurile astea se întâmplă și pentru 

faptul că apar termeni și modificări legislative. Sunt lucruri care nu suportă 

amânare, tocmai de aceea le și facem ca ședințe extraordinare, pentru a ne încadra 

în termenele pe care noi trebuie să le respectăm pentru promovarea investițiilor din 

județul nostru. De aceea, celor care au fost de față aici, le mulțumesc sincer. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian-Daniel: Astăzi a fost un 

eveniment în această sală legat de Strategia Dunării și am văzut că s-a vorbit acolo 

despre turism și printre altele și de pescuit. Rugămintea mea este, având în vedere 

faptul că facem încă deliciul presei naționale în ceea ce privește lipsa peștelui în 

Delta Dunării, să folosiți în loc de pescuit, oficialii din județ, am văzut la domnul 

Mergeani o postare, cuvântul piscicultură. Pentru că ar fi mai bine să dezvoltăm 

piscicultura mai mult decât pescuitul. Și dacă am înlocui cuvântul acesta în luările 

noastre de poziție, poate am învăța și pe cei care vin aici și sunt factori de decizie și 

pe cei care habar nu au ce înseamnă pescuit, piscicultura, care este diferența între 

ele și poate îi faceți să înțeleagă că Delta Dunării are nevoie mai întâi de 

piscicultură și apoi de pescuit.  

Zilele trecute am întâlnit o cunoștință comună care a luat de curând o 

concesiune și l-am întrebat cât plătește pe concesiunea piscicolă. Mi-a răspuns că 

plătește 228 lei  pe hectar, ceea ce este enorm.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Pentru că mi-ați adresat două 

întrebări, am să vă răspund. Referitor la prețul pe care noi îl avem stabilit prin 

hotărâre de consiliu la concesiuni, eu vă spun punctul meu de vedere, mi se pare 

extraordinar de mare, plafonul minimal. Pentru acest lucru, am discutat chiar zilele 

trecute cu colegii ca să găsim o soluție, trebuie să formăm plafonul de la care se 

pleacă la licitație, care este în funcție de amenajare, ajunge la 200 lei pe hectar, 

deci minimal. 

Deci, ăla, săracul, nu poate să vină mai jos, trebuie să plece de acolo. Deci, 

noi, prin hotărâre de consiliu și în baza unor studii bine fundamentate, dacă vrem 

să nu îi omorâm pe acești oameni, chiar am discutat zilele trecute, de asta am vrut 

să vă răspund, să facem niște studii bine fundamentate, astfel încât să justificăm 

corect coborârea acestui plafon minimal, ca oamenii ăștia care vor să facă 

piscicultură, să nu dea totul înapoi, ca să nu mai aducă și de acasă. Că asta este 

situația actuală, dau totul și aduc și de acasă.  

Dar această decizie, stimați colegi, trebuie să o luăm noi, împreună. Eu am 

spus de multe ori că amenajările piscicole au tarife extraordinar de mari, din 

punctul meu de vedere. Ai 2000 de hectare de luciu de apă și îi înmulțești cu 2 și 

vezi că ai patru miliarde. Sunt de acord întru totul. 

Domnul consilier județean Bălan Lucian-Daniel: Și mai este o problemă, 

este vorba de durată. Durata este mică, pentru că ea a fost stabilită la zece ani. Știu 

că așa este într-un document votat în Consiliul județean. Asta se poate desface, 

vota tot aici. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Doar printr-o hotărâre de Consiliu 

județean sunt de acord să mărim dar nu extraordinar de mult, nu la 49 de ani, poate 

nu 10 poate 20, într-o discuție comună, să vedem cum este mai bine. Într-adevăr nu 

este corect. Iar plafonul minimal este foarte sus. Să încercăm să se facă un studiu 
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fundamentat ca să se plece de la un plafon real. Acum este un plafon artificial. 

Aceasta este părerea mea personală. 

Al doilea lucru domnule Bălan, ca să vă răspund și la a doua problemă, dacă 

ați fi fost în sală la întâlnirea cu P.O.P.A.M.-UL, eu am spus foarte clar acolo, unde 

au fost și reprezentanți ai Comisiei europene și cei care decid la nivel național, le-

am spus clar, noi nu vorbim de pescuit, ci despre ce să facem ca să avem pește.  

Situația din Delta Dunării este dramatică. Dacă pe viitoarea finanțare cei care 

negociază programe, românii, nu se gândesc foarte bine la ceea ce înseamnă 

piscicultură și poate și o subvenție, poate să se încerce să se găsească o soluție 

astfel încât cei care fac piscicultură să fie subvenționați într-un fel sau altul, Delta 

Dunării și piscicultura românească niciodată nu o să mai reînvie. Ea este în moarte 

clinică, am spus lucrurile astea și le-am spus în față la toți cei care erau acolo.  

Le-am spus, nu este posibil ca pe agricultură să se dea subvenție și pe 

piscicultură nu. Niciodată nu o să avem pește în țară, o să avem de la bulgari sau 

din Europa. Piscicultura românească nu se poate întreține în condițiile date de 

astăzi, cu costurile pe care le avem.  

Eu spun aceste chestii, le-am spus peste tot, am spus ori de câte ori mi s-a 

oferit ocazia, probabil că dacă astăzi puteam să facem lucrurile astea, spuneam 

același lucru. Îl repet tot timpul că cu toții vedem. Acum nu știu dacă domnul 

Mergeani nu o fi punctat dar toți știm acest lucru. Am spus foarte clar acolo, la 

ultima mea intervenție de la P.O.P.A.M, dacă Statul român, oricare ar fi Guvernul 

României, nu se implică cu o alocare distinctă pentru Delta Dunării, vom avea o 

mare problemă. Aici complexul de probleme este multiplu, de la populare, de la 

decolmatări, deci un complex de probleme. Dacă bugetul Statului român care nu a 

alocat de 30 de ani aproape nici un leu, nu își aduce aportul la acest fenomen, nu 

putem avea o Deltă. Nu ne ajung doar fondurile europene. Ele sunt ciclice.  

Statul român, repet, oricare ar fi Guvernul României, anual ar trebui să aloce 

sume Deltei Dunării. Și am spus lucrurile astea peste tot. Nu mă justific dar spun că 

fac cunoscute aceste lucruri.  

Dacă mai sunt alte intervenții? 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Eu mă gândeam că vă urmărim 

absolut toate postările și evoluția like-urilor să știți, suntem la curent cu tot ce se 

întâmplă. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Am știu întotdeauna că mă 

apreciați, am și de la șeful dvs. referințe în acest sens, știu că sunteți grijuliu cu 

mine, de asta vă și apreciez și vreau să vă aud tot timpul. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: În analiza legată de pescuit, 

cred că ar trebui să se țină cont și de cei care produc, fac piscicultură pe 

amenajările pe care le avem, plătesc mult pe redevența pe care o au și își susțin 

această afacere cu profitul făcut. Deci trebuie să ținem cont de tot când facem 

această analiză legată de piscicultură.    

Intervenția mea legată de acest punct „Diverse” este următoarea: până la 

ședința ordinară pe care noi o să o avem în această lună, aș dori o situație a 

personalului propriu al Consiliului județean, a subordonatelor noastre, cât aveam în 

iunie 2012, în iunie 2016 și la 1 iunie 2019. Cred că este o analiză simplă pe care 

poate să o facă serviciul de personal pe care noi îl avem.  
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Domnul președinte Horia Teodorescu: Din respectul pe care vi-l port, nu 

există un risc să nu aveți chiar înainte personal, dumneavoastră, după care le 

depunem la mapă, domnule Chichi.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Mulțumesc, domnule 

președinte. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă mai sunt alte intervenții? 

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

ordinară. Declar închise lucrările ședinței.  

 

             

             PREȘEDINTE,                                     SECRETARUL JUDEȚULUI, 

         Horia TEODORESCU                             Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 
 

 


