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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 15 mai 2017  

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 341 din data de 11 mai 2017 şi dată 

publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 12 mai 2017 

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

doamna Ivanov Viorica, doamna Marinescu Liliana, doamna Urse Liliana, domnul 

Filip Gabriel-Radu, domnul Gudu Michael și domnul Moglan Costel. 

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Teodorescu Horia. 

La şedinţă au fost invitaţi directorii direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean, directorii instituţiilor subordonate şi ai regiilor 

autonome de sub autoritatea Consiliului judeţean și reprezentanţii mass-media.  

 Domnul Președinte Horia Teodorescu: Bună ziua doamnelor și domnilor. 

Începem ședința extraordinară de astăzi cu două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. 

Țin să precizez, legat de convocarea la ședința extraordinară, că apar problematici de 

pe o zi pe alta și se impune, datorită limitei de timp în care lucrăm, ținerea acestor  

ședințe extraordinare. Nu sunt lipsuri privind organizarea aparatului Consiliului 

județean, sunt tot felul de problematici care apar pe ghiduri, modificări de bugete.  

 

Proiectul ordinii de zi a fost următorul: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017; 

3. Diverse. 

 

 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt completări cu privire la 

ordinea de zi propusă? Nu sunt. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este 

„pentru”? Se abține cineva? Este cineva „împotrivă”?  

Proiectul ordinii de zi se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, „abțineri” –, voturi 

,,împotrivă” – . 

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: A fost avizat favorabil de 

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea 

domeniului public și privat al județului.    

         Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

supun votului dvs. Cine este „pentru”, „abțineri”, voturi „împotrivă”? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 voturi ,,pentru” , „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017 

 Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: A fost avizat favorabil de 

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea 

domeniului public și 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.  

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

supun votului dvs. Cine este „pentru”, „abțineri”, voturi „împotrivă”? 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru” , 2 voturi „abțineri” 

(doamna Crețu Marieta și domnul Șinghi George),  voturi ,,împotrivă” -. 

 

3. Diverse 

    Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: În ședința ordinară din 

data de 26  mai 2017, veți primi în mapă formulare pentru declarații de avere iar 

termenul limită este 15 iunie.  

Tot în ședința ordinară, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare, vom 

actualiza Monografia economico-militară a județului Tulcea, acele anexe care ne vin 

anual de la Structura de Stat pentru Probleme Speciale. O parte din anexe conțin 

documente la nivel de secret de serviciu și pentru a le putea consulta trebuie să fiți 

avizați pe secrete de serviciu. Este o procedură internă care durează două zile pentru 

care trebuie aduse niște documente. Dacă cineva vrea sa vadă acea anexă care conține 

secrete de serviciu, să ne anunțați la cabinet să vă dăm formulare care trebuie 

completate pentru a fi avizați,  ca la ședință să le puteți consulta. Majoritatea anexelor 

nu sunt secrete de serviciu. Vă rog să ne anunțați, dacă doriți să le consultați.   

Domnul consilier județean Chichi Nicolae:. Domnule președinte, acum că a 

trecut partea de buget, vreau să vă spun că am citit în expunerea de motive şi am văzut 

că sunt niște condiții acolo alocate pentru șalupa rapidă, bănuiesc că pentru un 

transponder. Nu știu cât de justificată este această chestiune, domnule președinte. S-ar 

putea să fie transponderul pentru Naiada.. Doar așa s-ar justifica, pentru că legislația 

nu ne obligă să punem un AIS pentru șalupa rapidă a Consiliului județean. Părerea 

mea este că nu trebuie să știe toată lumea unde se mișcă șalupa noastră rapidă, prin 

Deltă. Poate, pentru la iarnă s-ar justifica. 
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A doua întrebare, voiam să ne aduceți la zi, ce s-a mai întâmplat cu A.P.D.M.-

ul, pentru că au apărut în presă tot felul de informări? Ce s-a întâmplat în Camera 

Deputaților, în Senat ? Inițial dădeau portul și până la urmă am rămas doar cu faleza.   

Domnul președinte Horia Teodorescu: După cum bine știți, s-ar putea, să nu 

fim eligibili pe POIM, privind reabilitarea portului Tulcea, atât timp cât nu figurează 

ca infrastructură portuară. Noi introducem în Camera Deputaților, în Comisii, acest 

termen de infrastructură portuară, tocmai ca să se coreleze cu ghidurile pe POIM și să 

fim eligibili pe POIM, pentru că în discuțiile pe care le-am avut și cu Ministerul, cu 

toată lumea abilitată, cei de la Galați au cedat portul turistic cu tot cu infrastructură 

revendicându-și dreptul de a păstra portul comercial și portul de mărfuri.  

În prezent se află în  dezbatere la Senat, iar săptămâna viitoare va trece prin 

Camera Deputaților. Noi am discutat la Ministerul Dezvoltării și la POIM ca să 

armonizăm denumirea, infrastructură portuară cu ghidul, ca să putem să obținem 

finanțare.    

Privind celelalte două porturi este o altă discuție dar nu am vrea să facem o 

dezbatere pentru ceea ce înseamnă viitorul lor. Ar trebui să ne unim cu toții forțele, 

fără partizanat politic și să purcedem odată și odată, mai departe, la acest drum.  

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Lucrurile sunt pe o linie dreaptă 

și după părerea mea destul de bună. Rugămintea mea, după ce reușim să facem acest 

lucru, pe partea de port turistic, să aveți o discuție cu operatorii portuari și cu toți 

armatorii din oraș, ca să vedem care va fi în următoarea perioadă relația noastră cu 

acest APDM Galați, pentru că ei își mențin câteva poziții strategice în acest port și aș 

vrea să le discutăm, cu operatorii bineînțeles. 

  Domnul președinte Horia Teodorescu: Așa va fi, vă garantez. Decizia este 

mult mai amplă. Chiar ni s-a solicitat o propunere de amenajare și dezvoltare a 

portului Tulcea în 3D şi precizez că pot participa toți cetățenii din municipiul Tulcea, 

care au aplecare spre acest lucru, să vadă cam care este proiecția de viitor a ceea ce va 

fi Portul Tulcea.  

Cea ce ați spus domnule Chichi, v-aș ruga ca în momentul în care demersul 

capătă finalitate, să veniți cu inițiativa și să convocăm pe cei care sunt solicitați de 

dumneavoastră ca și îndrituiți, să-și spună punctul de vedere.  

  Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă 

mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de astăzi.   

 

 

              PREȘEDINTE,                                 SECRETARUL JUDEȚULUI, 

      Horia TEODORESCU                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

   
 

 
 

  Întocmit: 

Taran Aneta 
  


