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CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Tulcea 

din data de 14 februarie 2008 
 
 

 ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean Tulcea a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean Tulcea nr. 85 din data de 13 
februarie 2008 şi dată publicităŃii în ziarul „ACUM” din data de 14 februarie 
2008. 
 La şedinŃă au participat 29 consilieri judeŃeni din 31, absenŃi fiind dna 
consilier Călina Elena şi dl. consilier Perşinaru Marin. Au mai participat, în 
calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului judeŃean, directorii instituŃiilor subordonate Consiliului 
judeŃean, reprezentanŃii mass-media. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 
 Vă propunem următorul proiect al ordinii de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării lucrărilor 
publice al cărei obiect îl va constitui realizarea obiectivului de investiŃie 
“ConstrucŃie pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, a procedurii şi a 
documentaŃiei elaborate în vederea atribuirii contractului de concesiune. 
 Este singurul punct de pe ordinea de zi, aşa cum am stabilit împreună cu 
liderii politici judeŃeni. Este un drum anevoios şi acum facem următorul pas. 
Este un pod de importanŃă naŃională care uneşte Dobrogea cu restul României şi 
cu consecinŃe multiple şi benefice. JudeŃul Brăila este mai înainte decât noi cu 
demersurile. AŃi studiat şi discutat materialul în toate comisiile. 
 Supunem la vot proiectul ordinii de zi: cine este pentru? Cu unanimitate 
de voturi „pentru”, se aprobă. 
 Să vedem rezultatele din comisii.  
 Comisia buget-finanŃe a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 
următorul amendament: eliminarea art.6 din proiectul de hotărâre , iar art.7 să 
devină art.6. 
 Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următoarele 
amendamente: 

- eliminarea art.6 din proiectul de hotărâre; 
La Contractul de concesiune: 
- art.15, alin. (3) se completează după cum urmează: “(...)cazurile 

prevăzute expres de lege şi de situaŃia prevăzută de art.13, alin.(3) din 
contract”; 
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- art.21, alin. (1) se modifică astfel: “Nerealizarea obiectivului prevăzut 
la art.2 în termenul stipulat de art.4, alin. (1) din contract (...)”; 

- art.22, alin. (2) termenul de “AgenŃia de asigurare” va fi înlocuit cu 
termenul de “Societate de asigurare-reasigurare”. 

Comisia învăŃământ a avizat cu un amendament legat de denumirea  
podului, denumire care elimină judeŃul Tulcea. Propune ca denumirea podului să 
fie Pod peste Dunăre între judeŃele Brăila şi Tulcea, pentru că podul nu se face 
numai în judeŃul Brăila.  
 Comisia urbanism a avizat favorabil cu două abŃineri.  
 Comisia servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 Dl.secretar Cabuz: 
 Legat de amendamentul propus de comisia învăŃământ, referitor la 
denumire,  într-o hotărâre anterioară, Consiliul judeŃean a aprobat această 
denumire. 
 Dl.preşedinte Bunduc:  

Să nu discutăm astăzi acest lucru. Nu schimbăm o hotărâre astăzi pentru 
că nu suntem pregătiŃi cu acest lucru.  
 Dl.consilier Caraman: 

  “În zona Brăila” din denumire nu spune nimic,  este nevoie să se 
formuleze “între judeŃele Brăila şi Tulcea” sau „între km fluvial ..... şi km fluvial 
....”. 
 Dl.secretar Cabuz: 

  SF aprobat este în proprietatea Companiei NaŃionale de Autostrăzi, 
aceasta este titularul studiului şi competenŃa este a lor să modifice denumirea, 
iar această denumire a fost aprobată odată de Consiliul judeŃean. 
 Dl.consilier CreŃu: 

 Noi vorbim acum de  realizarea obiectivului de investiŃie şi nu denumirea 
lui.  
 Dl.preşedinte Bunduc: 

 Ori comisia îşi retrage amendamentul, ori supunem la vot. Astăzi nu se 
poate schimba denumirea. 
 Dl.Popescu Ionaş, preşedintele comisiei învăŃământ: 

 Nu ne retragem.  
 Dl.consilier Roşca Georgel:  

Reiterez că, tehnic este imposibil să modificăm denumirea. SF este ca un 
certificat de naştere şi nu se poate modifica nici o virgulă în el, aceasta ar duce , 
din punct de vedere juridic, la unele implicaŃii.  
 Dl.vicepreşedinte Bara:  

Dar este nevoie ca comisia de învăŃământ, în ansamblul ei, să se exprime 
şi nu numai dl.consilier Popescu Ionaş. 

Dacă au apărut orgolii, mă bucur şi am spus de fiecare dată că ne grăbim. 
Era bine să apară şi Tulcea în denumire. Nu sunt de acord că se spune că Brăila 
este înaintea noastră. Interesul era să facem demersurile necesare pentru 
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facilitarea realizării obiectivului. SusŃin că nu trebuia să ne grăbim pentru că vor 
apărea şi alte probleme de acest gen. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 

Nu sunt de acord că se spune că lucrăm cu superficialitate. Noi lucrăm 
normal. 

Dacă comisia îşi menŃine amendamentul? 
 Dl.consilier Popescu Ionaş: 
 Da. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 
 Supunem la vot amendamentul comisiei învăŃământ: cine este pentru? Cu 
1 vot “pentru” şi majoritatea voturilor împotrivă, amendamentul este respins. 
 Dl.secretar Cabuz: 
 Înainte de a se trece la votul celorlalte amendamente din comisii, este de 
datoria mea procedural, să îmi exprim opinia şi să vă citesc câteva dispoziŃii 
legale pentru a le avea în vedere. 
 Dl.consilier Belacurencu: 
 S-au citit în comisii, nu este nevoie să le mai citiŃi. 
 Dl.consilier CreŃu: 
 Noi nu am fost informaŃi cu aceste dispoziŃii. 
 Dl.secretar Cabuz: 
 Eu nu mă exprim asupra oportunităŃii, ci din punct de vedere legal. Am 
spus că sunt câteva impedimente de ordin legal şi, întrucât contrasemnez 
hotărârea pentru legalitate, doresc să vă informez cu aceste dispoziŃii legale, 
pentru a avea cunoştinŃă de ele şi a vota în consecinŃă, dar nu vreau să vă 
influenŃez în nici un fel votul. 
 Dl.consilier Belacurencu: 
 Nu sunt de acord cu astfel de intervenŃii. Ieri nu ne-aŃi spus aceste lucruri. 
 Dl.consilier Militaru Ion: 
 Din punct de vedere juridic, dl.secretar răspunde de aceste acte pe care le 
concepe şi aprobă Consiliul judeŃean. Dacă dânsul nu ne dă explicaŃii clare în 
funcŃie de lege, noi nu putem să aprobăm. Este nevoie să ne informaŃi ce spune 
legea. 
 Dl.secretar Cabuz: 
 Aceste dispoziŃii legale sunt: 
 În conformitate cu OrdonanŃa nr. 43 din 1997 republicată, privind regimul 
juridic al drumurilor şi podurilor, la art.2, „fac parte integrantă din drumuri: 
podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi conductele, parapetele de 
apărare şi consolidare. 
 Am făcut această precizare în contextul notării opiniei legată de 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
 De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 213 din 1996, in anexa 1. 
privind bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităŃilor 
administrativ-teritoriale, punctul 1 şi punctul 3, sunt denumite de interes 
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naŃional, apele de suprafaŃă, cu albiile lor minore şi la poziŃia nr.12 – drumurile 
naŃionale. 
 În Legea nr. 363 din 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naŃional – SecŃiunea I – ReŃele de transport la poziŃia 3.01.sunt 
prevăzute poduri noi pe Dunăre la Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, 
Călăraşi şi Brăila iar la poziŃia 2.24. Drumuri naŃionale: Târgu Secuiesc – 
Focşani – Brăila – Tulcea. În acest context dau citire art.1 alin 2, din L363/2006 
„lucrările care fac obiectul acestei legi, sunt de interes naŃional şi constituie 
cauzele de utilitate publică ”  
 Conform Legii nr. 33 din 1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică la art.3 – InstanŃele judecătoreşti competente vor putea hotărî 
exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a declarat potrivit prezentei legi. 
 Acestea sunt observaŃiile mele.  
 Dl.consilier Belacurencu: 

În funcŃie de ce spune dl.Cabuz, să discutăm puŃin. Dânsul aruncă nişte 
chestii şi ne lasă aşa. Se vorbeşte de obiective care nu există la ora aceasta. După 
părerea multor colegi, interesul local sau naŃional începe când începe execuŃia 
obiectivului.  Să ne spună care este prejudiciul dacă votăm acest proiect de 
hotărâre. 
 Dl.secretar Cabuz: 

Răspunderea va fi dacă există prejudicii de ordin patrimonial. 
În opinia mea sunt impedimente de ordin legal . Este de datoria mea să fac 

acest lucru şi l-am făcut de fiecare dată. Nu vreau să vă influenŃez în nici un fel 
votul . Este obligaŃia mea profesională ca să spun că sunt incidente de ordin 
legal. 
 Dl.consilier CreŃu: 

În urma acestor discuŃii, vin cu o propunere ca procedura de licitaŃie să se 
facă în paralel cu demersurile de modificarea titlului acestui obiectiv. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 

Să votăm primul amendament al comisiei juridice. Propun să fie vot 
nominal. Referitor la eliminarea articolului 6. 
 Dl.vicepreşedinte Bara: 

Este nevoie să ne consultăm puŃin pentru că este o problemă de legalitate, 
să zăbovim puŃin să vedem care este părerea fiecăruia în legătură cu acest art.6. 
Propun o pauză de 10 minute să ne consultăm. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 
 După această pauză, să reluăm discuŃiile. În legătură cu elimianrea art.6, 
dacă sunt întrebări sau discuŃii? 
 Dl.vicepreşedinte Bara:  
 După o pauză de consultări, subliniez încă odată că înŃeleg dorinŃa 
consilierilor de realizarea acestui obiectiv important, dar că trebuie vegheat 
asupra respectării legalităŃii, că nu se poate evita legislaŃia. Insist că, dacă de la  
 



 5 

început se făcea ce trebuia, acesta era primul pas şi anume să se ceară acordul 
Guvernului ca obiectivul să fie de interes local, era nevoie să existe acest acord. 
 Dl.consilier Belacurencu:  

Îl avem acest acord, este semnătura domnului ministru Orban. 
 Dl.vicepreşedinte Bara:  

Nu avem un document în acest sens. Oficial nu avem acordul Guvernului 
că îşi asumă că este obiectiv de interes judeŃean şi nu este scos de pe lista 
obiectivelor de interes naŃional. 
 Dl.consilier Belacurencu: 
 Nu v-aŃi străduit să obŃineŃi ordonanŃa. 
 Dl.vicepreşedinte Bara: 
 Sunt contrariat că am evitat să facem un demers. De ce nu avem această 
aprobare? După aceea ne asociam şi colaboram. În urma consultării din pauză, 
grupul P.D. am hotărât să votăm „pentru”, cu acest risc de a eluda legea. Dar, de 
ce nu s-a făcut acest demers înainte? De ce nu avem un răspuns până acum? 
 Dl.consilier Panait: 

Aprobarea acestui proiect de hotărâre nu produce nici un fel de prejudiciu, 
ci grăbeşte realizarea obiectivului. Acest obiectiv ne aparŃine, o titulatură nu 
contează. După realizarea lui vom căpăta titulatura de interes naŃional sau local. 
Nu aduce nici un fel de prejudiciu acest proiect de hotărâre. Astfel amânăm 
mereu. Să nu mai fie această teamă, noi trebuie să votăm acest proiect de 
hotărâre.  
 Dl.consilier Tarhon:  

Am fost pentru realizarea acestui obiectiv şi nu modific nimic din ce am 
susŃinut până acum, dar păstrez în continuare dacă legea rămâne suverană în 
România. La expropriere, dacă se solicită temeiul legal, bucuria va fi de scurtă 
durată. Trebuia să facem lucrurile în ordinea cronologică a legislaŃiei. Suntem în 
impas şi suntem împinşi de la spate de Brăila. Unde-i lege, nu-i tocmeală şi 
trebuie să ne gândim mereu la acest lucru. Noi dăm tonul la respectarea 
legalităŃii. 

În aceste condiŃii, aş vrea să avem un pic de elocinŃă faŃă de demersurile  
pe care am încercat să le facem şi am fost puŃin izolaŃi. Articolul 6 este introdus 
acolo ca o garanŃie că Guvernul să vină şi să completeze ca şi suport. Mă raliez 
cu dl.vicepreşedinte Bara că trebuie să facem la presiune lucrurile.   
Dl.consilier Roşca: 

 Fac o declaraŃie politică, în numele P.N.L., că suntem  de acord să se 
realizeze acest pod şi că este adevărat că legislaŃia nu oferă şi împlinirea fără 
obstacole a ceea ce se doreşte, dar, în funcŃie de sursa de finanŃare, s-au făcut şi 
artificii ca unele investiŃii să se realizeze, că vor mai fi piedici şi dificultăŃi în 
realizarea acestei investiŃii dar ele vor fi surmontate. Din partea P.N.L. la nivel 
naŃional, există toată deschiderea şi noi, consilierii judeŃeni, suntem pentru a 
aproba şi amendamentul şi proiectul de hotărâre. 
 Dl.vicepreşedinte Bercea: 
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Acest pod este de maxim interes pentru judeŃul Tulcea şi Brăila, că dacă 
există neclarităŃi din punct de vedere juridic, ele nu au fost bine explicate, dar 
cred că nu există motive legale ca acest proiect de hotărâre să nu fie aprobat. 
Există Planul de Amenajarea Teritoriului de interes naŃional, există o Strategie 
de Dezvoltare a judeŃului Tulcea în care este prinsă această investiŃie. Îl întreb 
pe dl.secretar Cabuz dacă acestea se exclud una pe alta – să fie şi de interes local 
şi de interes naŃional.  
 Dl.secretar Cabuz: 

Interesul este dat de o lege. In Legea 213/1998, există o prevedere care 
spune, că tot ceea ce nu este de interes naŃional poate fi de interes local sau 
judeŃean. 
 Dl.vicepreşedinte Bercea: 

 Interesul local nu este dat de o lege. 
 Dl.consilier Belacurencu: 
 Planul NaŃional de Amenajarea Teritoriului există şi dl.Bercea are 
dreptate. 
 Dl.vicepreşedinte Bercea: 
 Ministerul Transporturilor poate să ne conteste acest lucru, dar avem 
acordul acestuia. Eu votez cu inima deschisă. 
 Dl.vicepreşedinte Bara: 

Acest pas trebuia făcut înainte, trebuia să se propună Guvernului ca 
obiectivul să fie de interes judeŃean, apoi să se dea proiectul de hotărâre cu 
obiectivul de interes local. Nu s-a făcut acest lucru, de aceea Ńin la respectarea 
legalităŃii şi dacă se va interpreta de fiecare dată, se va greşi. De aceea, consider 
că nu trebuie să se renunŃe la obŃinerea avizului Guvernului şi rog consilierii 
P.S.D. să facă toate demersurile pentru obŃinerea acestui aviz.  
 Dl.consilier Belacurencu: 

Eu precum şi alŃi colegi consilieri din sală, vă asigur, că votîm fară să 
credem că se încalcă legea.  
 Dl.consilier Mazilu:  

Podul îl dorim cu toŃii. Cum secretarul de la Brăila are o lege şi secretarul 
nostru, are altă lege? Ne cramponăm de nişte articole din lege, care nici ea nu 
este perfectă. Eu vreau să apuc să trăiesc şi să trec peste acest pod. 
 Dl.preşedinte Bunduc: 
 Să votăm nominal. 
 Dl.secretar Cabuz: 
 Eu pot să vă spun că am parcurs 3 legislaturi şi în toată această perioadă 
nici o hotărâre a Consiliului judeŃean nu a fost atacată în justiŃie şi desfiinŃată. 
Nu fac comparaŃii cu activitatea domnului secretar de la Brăila şi a mea. Dvs. 
aveŃi dreptul să votaŃi după propria conştiinŃă. Eu nu contrasemnez pentru 
legalitate. Nu facem un război aici, este deplasat.  
 Dl.preşedinte Bunduc: 

Supunem la vot eliminarea art.6: cine este pentru? Cu unanimitate de 
voturi “pentru”, se aprobă. 
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 - Amendamentul la art.15 alin.(3): cine este pentru? S-a aprobat cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 
 - Amendamentul la art.21: cine este pentru? S-a  aprobat cu unanimitate 
de voturi “pentru”. 
 -Amendamentul la art.22: cine este pentru? S-a  aprobat cu unanimitate de 
voturi “pentru”.  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său: cine este pentru? 
Se aprobă  cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 În încheiere, doresc să mulŃumesc consilierilor judeŃeni de la P.D. pentru 
că au înŃeles şi că au fost de acord pentru a se progresa în acest demers. Ne 
revine obligaŃia conducerii Consiliului judeŃean şi subprefectului pentru 
urgentarea obŃinerii OrdonanŃei de Guvern în acest sens. 
 
 
 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 
prof. Gheorghe BUNDUC   jr. Constantin CABUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
 
T.Răducu  
 
Verificat, 
 
jr.G. Tudorică 
 


