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             ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ș edinț ei extraordinare a Consiliului Județ ean Tulcea 

din data de 13 decembrie 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 398 din data de 11 decembrie 2018 şi 

dată publicităț ii în ziarele ,,Delta” ș i „Obiectiv” din data de 12 decembrie 2018. 

La şedinţă au participat 28 consilieri judeţeni din 31, absenț i motivat fiind 

domnul Moldoveanu Valentin, Stroe Mihai ș i Timiș  Nicoară . 

Şedinţa a fost condusă de domnul preș edinte Horia Teodorescu.  

La ș edinț ă au mai participat, în calitate de invitaț i, directorii direcț iilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județ ean, directorii instituț iilor 

subordonate ș i ai regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului județ ean ș i 

reprezentanț ii mass-media.  

 

 Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale ș i pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județ ean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului 

constituit la dispoziț ia Consiliului Județ ean 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 ș i 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, cu 

modificările ș i completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziț iei nr. 394/11.12.2018 privind 

aprobarea majorării bugetului propriu de venituri ș i cheltuieli al Județ ului Tulcea 

ș i bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcț iei Generale de Asistenț ă Socială 

ș i Protecț ia Copilului Tulcea, pe anul 2018; 

3. Diverse. 
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Domnul preș edinte Horia Teodorescu: Bună ziua, stimaț i colegi! Începem 

ș edinț a extraordinară de astăzi, 13 decembrie 2018. Avem două proiecte pe ordinea de 

zi ș i punctul „diverse”.   

Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este „pentru”? Se abț ine cineva? Este 

cineva „împotrivă”. 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 28 voturi ,,pentru”, „abț ineri” -, voturi 

,,împotrivă” -.   

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale ș i pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județ ean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării 

fondului constituit la dispoziț ia Consiliului Județ ean 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 ș i 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, cu 

modificările ș i completările ulterioare 

Domnul secretar al județ ului Marius Cristi Mihai: A fost depus raportul de 

avizare al Comisiei pentru studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al județ ului.  

Domnul consilier județ ean Gudu Michael: La acest proiect de hotărâre am 

văzut cum s-a făcut repartizarea sumelor ș i analizându-le nu putem să spunem decât că 

o să ne abț inem la vot. Nemulț umirea noastră vizează practic întregul an, cum s-a 

făcut această repartiț ie, pentru că am sperat acum că la final de an să se echilibreze 

într-un fel sumele de bani pe care le primesc UAT- urile, însă se pare că acel decalaj s-a 

păstrat, ba dimpotrivă, s-a ș i mărit!  

Cu titlu de exemplu, la poziț ia nr. 48, comuna Valea Nucarilor, care a primit în 

primă fază 310 mii lei, ș i acum - la influenț e - 40 mii lei, rezultând un total de 350 mii 

lei, iar pentru comuna Văcăreni, în primă fază 100 mii lei, acum 46 mii lei, un total de 

146 mii lei. Aproape jumătate din suma faț ă de acel U.A.T. menț ionat mai devreme. 

Nu mai insist pe celelalte, însă voiam să ș tiț i că există aceste decalaje ș i m-aș  fi 

bucurat ca sumele să se repartizeze în mod egal pentru că toț i locuitorii județ ului au 

aceeaș i nevoie de sume.  

Ne exprimăm convingerea că atunci când va fi creat acel fond de investiț ii local 

care a fost anunț at cu atâta emfază, suma aceea de 10 miliarde de euro, sper să ne 

folosească ș i nouă, ceilalț i parteneri politici, să spunem aș a. 

Domnul consilier județ ean Chichi Nicolae: Cele două mari „metropole”, 

Beidaud ș i Mihail Kogălniceanu au sumele cele mai frumoase ș i mă bucur pentru ei. 

Domnul consilier județ ean Paltarac Doru: Pe site-ul Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraț iei Publice ș i Fondurilor Europene, ministrul dezvoltării 

regionale anunț a că se vor suplimenta fondurile pentru anumite județ e ș i voiam să 

ș tiu dacă este vorba despre banii aceș tia. 
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Doamna Anton Nicoleta, director executiv în cadrul Consiliului Județ ean 

Tulcea: Nu.   

          Domnul preș edinte Horia Teodorescu: Îi urăm la mulț i ani, domnului 

consilier Michael Gudu ș i îi mulț umesc că a fost atât de scurt. De obicei avocaț ii 

vorbesc mult, dar nu întotdeauna ș i bine!  

Mă bucur că intervenț ia domnului consilier Chichi Nicolae a fost scurtă pentru că 

altfel îmi aduceam aminte ș i eu, aș a cum ș i-a adus aminte domnul Michael Gudu, dar 

spun doar atât, uitaț i-vă foarte bine la toate localităț ile pentru că sunteț i nedrept, 

domnule Gudu! Sunt destule comune, cumulate sau le luaț i doar pe cele care vă 

convin, dar să nu uitaț i un singur lucru că la Babadag eu am sunat alaltăieri pentru că 

nu făcuse niciun fel de solicitare. Ș tiam problematica, nu erau alocate sume pentru 

ș coli, licee, drept pentru care am alocat o sumă importantă pentru că doar ș coala ș i 

liceul din Babadag aveau nevoie de 70 mii lei pentru carburanț i. Eu mi-am făcut 

datoria, cu toate că nu este primar P.S.D.  

Nu înț eleg de ce atâta tevatură, că îi împărț im pe criterii etnice, politice. Nu este 

adevărat. Sunt ș i alte localităț i care nu au solicitat nici un leu, dar cu toate acestea am 

încercat să facem un echilibru în alocarea acestor sume. Nu vreau să intru în nicio 

polemică de nici un fel, am toată situaț ia aici dar nu cred că este nici ziua, nici 

momentul să combatem întruna ș i atunci când încercăm să fim foarte echilibraț i.   

Aminteaț i de cele două localităț i, Beidaud ș i Mihail Kogălniceanu. În 

momentul de faț ă Mihail Kogălniceanu are 1 milion 400 mii lei deficit, oricum nu 

redresăm mare lucru cu cât li s-a dat aici. Nu s-au dat salariile acolo. Asta este situaț ia 

pe care au pătimit-o aș a cum am pătimit-o ș i noi, ceea ce a însemnat excedent de anul 

trecut, lucruri care anumite localităț i le-a suportat foarte greu.      

În ceea ce priveș te Beidaud, la fel, vreau să vă spun că avem cu toț ii datorie 

morală pentru că acolo acea localitate, datorită sincopelor în administraț ia locală, este 

poate cea mai văduvită în ceea ce înseamnă P.N.D.L.- ul. Nu este vina noastră, este vina 

lor, dar încercăm să mai pansăm ceva din necesităț ile pe care le are comuna Beidaud. 

Nu cred că este bine să ne combatem pe fiecare localitate pentru că, repet, trebuie să fim 

cu toț ii foarte echilibraț i fără a face nici un fel de diferenț ă. Restul, că mai apar mici 

diferenț e, este greu să împarț i 20 milioane la 51 de localităț i ale județ ului Tulcea. 

    Domnul administrator Vasile Strat: Voiam să informez consilierii că noi am 

solicitat de la toate primăriile, dintre care18 nu au dat nicio solicitare, în primă fază. La 

toț i am dat din această cotă, indiferent că au solicitat sau nu. Mai mult, am refăcut o 

altă intervenț ie ș i au dat un necesar de sumă din care pot plăti ș i salariile. Cu toate 

intervenț iile, la nivel de ț ară, s-a aprobat astăzi, din nou, o hotărâre prin care vor 

primi sume exact cum le-au cerut. Vreau să vă spun, domnule Gudu, că nici aici 

administraț iile care aț i spus dumneavoastră nu au catadicsit să ceară mari sume. Unii 

au cerut, alț ii nu au cerut. Majoritatea comunelor, mai exact 18 comune, nu au cerut. 

   Domnul consilier județ ean Munteanu Alexandru Dan: Am înț eles că 

primarul de la Măcin nu a făcut nicio solicitare.  

    Domnul administrator public Vasile Strat: Măcin a primit 960 mii lei. 
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    Domnul consilier județ ean Gudu Michael:Vă referiț i ș i la hotărârile 

judecătoreș ti? 

    Domnul administrator public Vasile Strat: Noi le-am cerut toate sumele ș i 

probabil că vor plăti ș i hotărârile judecătoreș ti. Din câte ș tiu, comuna Izvoarele avea 

o situaț ie deosebită.  

   Domnul consilier județ ean Gudu Michael: Domnule preș edinte, cu eleganț a 

care vă caracterizează o să îmi permiteț i trei secunde să intervin, să vă spun că am 

reț inut ce aț i spus dumneavoastră ș i vreau doar să vă reamintesc poezia „Criticilor 

mei”, strofa a doua, a lui Mihai Eminescu. Mulț umesc. 

  Domnul preș edinte Horia Teodorescu: Mulț umesc, domnule Gudu. 

      Dacă mai sunt intervenț ii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este 

pentru? Abț ineri? Voturi împotrivă? 

Domnul secretar al județ ului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a fost 

aprobat cu 17 voturi ,,pentru”( grupul politic P.S.D., reprezentanț ii A.L.D.E. ș i 

reprezentant P.M.P.),  11„abț ineri”( grupul politic P.N.L.), voturi ,,împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziț iei nr. 394/11.12.2018 

privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri ș i cheltuieli al 

Județ ului Tulcea ș i bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcț iei Generale de 

Asistenț ă Socială ș i Protecț ia Copilului Tulcea, pe anul 2018 

Domnul secretar al județ ului Marius Cristi Mihai: A fost depuse rapoartele 

de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al județ ului ș i ale Comisiei pentru activităţi 

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

Domnul preș edinte Horia Teodorescu: Dacă mai sunt intervenț ii? Dacă nu 

sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abț ineri? Voturi împotrivă? 

Domnul secretar al județ ului Marius Cristi Mihai:Proiectul de hotărâre a fost 

aprobat cu 28 voturi ,,pentru”, „abț ineri” -, voturi ,,împotrivă”-. 

 

3. Diverse 

Domnul preș edinte Horia Teodorescu: Cu îngrijorarea că la viitoarea ș edinț ă 

domnul avocat Michael Gudu va veni cu ceea ce trebuia să vină astăzi, închei ș edinț a 

noastră.  

Ș edinț a ordinară va fi miercuri, 19 decembrie 2018.   

Vă mulț umesc tare mult.  

             

 

      PREȘ EDINTE,                              SECRETARUL JUDEȚULUI, 

    Horia TEODORESCU                           Marius Cristi MIHAI 

 
 
 

 

 
 

Întocmit, Aneta Taran 

Verificat, Luciana Cucerencu 


