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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 14 martie 2017  

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 297 din data de 9 martie 2017 şi dată 

publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 10 martie 2017. 

La şedinţă au participat 29 de consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Furdui Lucian și doamna Marinescu Liliana. 

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Horia Teodorescu.  

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. Începem ședința 

extraordinară de astăzi a Consiliului județean și cu permisiunea dumneavoastră am să 

dau citire proiectului ordinii de zi: 

  

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

Județean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii 

drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin 

încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor 

de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din 

municipiul Tulcea;  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective 

de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Președintele Consiliului județean, domnul Horia Teodorescu, propune 

introducerea pe ordinea de zi a următorului punct, analizat de Comisiile de 

specialitate, în afara ordinii de zi: 

 

3. 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; 

4. Diverse. 
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Dacă sunt observații, 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 29 voturi ,,pentru”, „abțineri” –, voturi 

,,împotrivă” – . 

 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului 

și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia 

Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes 

județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului 

și Strada Bacului din municipiul Tulcea 

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

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi 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: Vă rog, domnule director Nicu Mihai 

să explicitați acest proiect de hotărâre. 

Domnul director Nicu Mihai: Ne-am propus ca acest drum să-l băgăm pe 

POR, pe finanțare ITI. Ca să fie eligibil, a trebuit să luăm de la Primăria Tulcea trei 

străzi, după cum reiese din proiect și anume Strada Viticulturii, Strada Orizontului și 

Strada Bacului. Inițial, am dat hotărâre și le-am preluat. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dați motivația preluării, domnule 

Nicu Mihai. 

Domnul director Nicu Mihai: Motivația este următoarea: ca să poată să fie 

eligibil pe POR, el trebuie să aibă conexiune directă sau indirectă cu un drum TEN-T, 

care, la noi, este drumul 222N ce vine de la Constanța, trece prin Tulcea și merge spre 

Galați dar o ia spre Brăila, nu ajunge la Galați și merge spre zona Moldova.  

Noi am dat o hotărâre, Hotărârea nr. 10/2017, în schimb Primăria nu a avut 

intabulate aceste străzi și nici măsurătorile nu au fost făcute cu aparatură tip TOPO. 

Atunci, noi am fost nevoiți să facem măsurătorile corecte, pentru că pe data de 16 

martie trebuie să ajungem la București ca să-l clasificăm, prin Hotărâre de Guvern  și 

trebuie neapărat intabulat. În urma intabulării s-au constatat niște diferențe, nu mari, 

dar substanțiale pentru cei de acolo și, în acest context, am revenit și am solicitat o 

ședință extraordinară, pentru a modifica elementele acestui drum, așa cum trebuie și 

totodată de a modifica și anexa din domeniul public al nostru cu elementele corecte 

care sunt în această hotărâre.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Mulțumesc. Dacă mai sunt alte 

întrebări? 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Eu am lucrat în Consiliul județean 

și știu câte intervenții s-au făcut în această zonă, pe acest drum. Noi am văzut 

motivarea, o știm din ceea ce am aprobat data trecută, există și acea condiție de 

continuitate, ne-au spus-o tehnicienii, chiar dacă avem trecerea cu bacul. Văd că iar 
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este trecută trecerea cu bacul la Ceatalchioi, cred că este o greșeală. Trecerea cu bacul 

este la Tudor Vladimirescu. Spun asta pentru a nu avea probleme mai târziu, pentru că 

știți, sunt niște chestiuni de mare rigurozitate, când este vorba de bani alocați pe POR.    

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă este o greșeală, domnule director 

Nicu Mihai, verificați, ca să putem modifica prin vot.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Normal că suntem de acord cu 

aceste chestiuni, să pregătim toate documentele, cum spunea și domnul președinte, 

ghidurile nu au ieșit așa cum am vrut noi.  

Eu am o întrebare și anume, în mare parte acest drum este pe dig iar digurile 

noastre, știți că sunt făcute din material de aport, ele sunt construite pe bahnă, vorbesc 

despre partea de stabilitate. Care va fi soluția tehnică folosită pentru acest drum 

județean? 

Domnul președinte Horia Teodorescu: După cum știți, asfaltul, ca material 

uzitat, de folosit în zona Delta Dunării este interzis. S-a discutat și cu proiectanții să se 

selecteze dintre materialele care sunt agreate de către Ministerul Mediului pentru acest 

drum, pentru că problema este bine ridicată, domnule Chichi, vom vedea și veți avea 

cunoștință în momentul în care detaliile tehnice vor fi gata care este soluția adoptată 

pentru acest drum.   

Inițial se optase pentru o structură de beton cu inserție, bineînțeles cu 

amendamentul că pe acest traseu va exista o limitare a greutății, atâta cât și cum putem 

noi să o controlăm. O altă soluție decât aceasta, nu am identificat-o.  

Dacă din studiile și din discuțiile care vor avea loc la Ministerul Mediului cât și 

din partea structurilor abilitate, mă refer la proiectanți, vor propune altă soluție tehnică 

în afară de beton, un alt material care să fie eligibil și să treacă de constrângerile de 

mediu pe care le avem în Delta Dunării, vom aplica metoda cea mai viabilă, care va fi 

adusă la cunoștință și dvs. Este într-adevăr un drum cu un tipic aparte, un drum care 

tranzitează zone strict protejate.  

În principiu, mai există încă o soluție luată în discuție, soluția cu pământ 

stabilizat. Văd că este o revoluție în acest domeniu în momentul de față. Vom vedea 

dacă aceste emulsii fac parte din categoria materialelor agreate de Ministerul Mediului 

și de Rezervația Biosferei Delta Dunării.  

Domnule Nicu Mihai, dacă mai știți alte detalii, vă rog să le spuneți. 

Domnul director Nicu Mihai: Cu privire la soluțiile tehnice, nu pot să mă 

pronunț exact acum, decât după ce vom face toate studiile și după ce luăm avizul de la 

ARBDD și de Ministerul Mediului. Atunci vom ști. O să vină cu cel puțin trei soluții. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnule director, va trebui să fiți 

atenți pentru că avem autostrăzi care „pleacă”, alunecă, ați văzut cam ce ni se prezintă 

în fiecare zi. 

Domnul director Nicu Mihai: Cu privire la ce ați spus mai devreme despre 

„punctul trecere”, eu aici, în anexă, am niște tronsoane de drum. Putem, de exemplu, 

la punctul „d” din anexa nr. 2 unde scrie „Intersectie DJ222C(km 0+276) – punct 

trecere cu bacul”, putem pune în paranteză Tudor Vladimirescu. La fel și la punctul 

„e” - „Punct trecere cu bacul – Ceatalchioi”, putem adăuga „Tudor Vladimirescu”. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Domnule secretar, formulați 

amendamentul. 
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Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Amendamentul propus de 

domnul președinte o să-l citesc eu: „În anexa nr. 2, nr. crt. 1, la punctul „d”, intervin 

următoarele modificări: se va citi la punctul „d” – „Intersectie DJ222C(km 0+276) – 

punct trecere cu bacul Tudor Vladimirescu” iar la punctul „e” se va citi „Punct trecere 

cu bacul Tudor Vladimirescu– Ceatalchioi”. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votul dvs. amendamentul 

propus. Cine este „pentru”, „abțineri”, voturi „împotrivă”? 

Amendamentul a fost aprobat cu 29 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitate. Cine este „pentru”, 

„abțineri”, voturi „împotrivă”? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de 

avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

unele obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi 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: Vă rog, domnule director Nicu Mihai 

să prezentați câteva detalii și la acest proiect de hotărâre. 

Domnul director Nicu Mihai: Este vorba despre drumul DJ 223A care pleacă 

până la Nifon. De la Nifon până la Luncavița a fost modernizat dar de la Nifon spre 

Horia nu a fost modernizat. Noi am avut proiect încă din anul 2010 dar nu am 

identificat surse de finanțare până în acest moment. Ca să putem face drumul acum, 

am identificat sursă pe P.N.D.L. și trebuie depus până pe 16 martie. Atunci proiectul 

fiind din anul 2010, trebuia actualizat pentru că legislația prevede ca un proiect ca să 

poată să fie implementat trebuie să aibă cel mult doi ani de zile. El fiind din anul 2010 

trebuia actualizat. A mai intervenit și TVA care era 24 acum este 19 și alte elemente 

care trebuiau modificate de a lungul timpului și le-am prins acum.  

De asemenea, am mers pe structura programului P.N.D.L. pentru care anumite 

standarde de cost trebuiau respectate ca să poată să fie eligibil. L-am pregătit pentru 

P.N.D.L. și am venit cu el spre aprobare, cu indicatorii care sunt în urma actualizării 

proiectului.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Spuneți, vă rog, câteva cuvinte despre 

standardele care sunt impuse pentru drumurile județene  nou reabilitate.  

Domnul director Nicu Mihai: Avem un standard de cost care este din anul 

2010 conform Hotărârii 363. El nu a mai fost actualizat din anul 2010. Aici din 

standard, am vorbit și la minister, sunt două elemente constructive ale drumului care 



 5 

le ia pe standard de cost,  respectiv sistemul rutier și șanțurile de scurgere. Conform 

standardului de cost maxim aceste două elemente ajung până la un milion patru sute 

de lei.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: V-am solicitat să spuneți care sunt 

lucrările care sunt impuse față de condițiile impuse de ghidurile vechi și mă refer aici 

la stații de autobuz. 

Domnul director Nicu Mihai:  Pe P.N.D.L. nu sunt impuse. Eu am vorbit 

despre standard de cost, ca bani. Cum spuneam, aceste două elemente, conform 

standardului de cost, ajung până la 14 miliarde lei km drum, bani vechi. Ne-am 

încadrat, am calculat, am realizat indicatorii și am dori să fie aprobați ca să putem să 

depunem pe data de 16 martie.  

Domnul consilier județean Paltarac Doru: Am și eu o întrebare, care vor fi 

condițiile de trafic între Nifon și Horia, pentru că acolo circulă în acest moment 

basculante cu piatră, acolo au trafic la greu? 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Condițiile, restricțiile trebuie să le 

impunem noi, cei din Consiliul județean. Nu este singurul drum din județ unde pățim 

asta. Probabil că va trebui întărit aparatul de control privind greutatea cu care mașinile 

mari circulă pe drumurile județene. Cred că va trebui găsit un sistem de monitorizare a 

drumurilor județene, dacă vrem să le avem pe o perioadă mai lungă. Va trebui să luăm 

în calcul și acest lucru și v-aș ruga, cine gândește un sistem coerent de monitorizare a 

traficului pe drumurile județene, să-l luăm în dezbatere, să vedem dacă putem purcede 

la o investiție pe un viitor foarte apropiat, pentru că altfel le distrugem, degeaba le 

facem.  

 

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului dvs. Cine este „pentru”, 

„abțineri”, voturi „împotrivă”? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

 

3. 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: A fost avizat favorabil de 

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea 

domeniului public şi 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: Vă rog, domnule Condrat, prezentați 

proiectul. 

Domnul Condrat Nicușor: Drumul județean 222N a fost inclus în inventarul 

domeniului public prin Hotărârea Consiliului județean nr. 18/2012 și acum, dacă au 

fost efectuate modificări la kilometri și la denumire, noi am făcut modificările și în 

inventarul domeniului public, în anexa la Hotărârea nr. 57/2001, prin care este aprobat 

inventarul domeniului public al județului Tulcea.  
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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 29 voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

4. Diverse 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții la punctul 

„Diverse” de pe ordinea de zi? Înțeleg că nu sunt.  

Vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de astăzi.   

 

 

                PREȘEDINTE,                                 SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Horia TEODORESCU                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Întocmit: 

Pericleanu Liliana 

  
Verificat, 

 Luciana Jipa          


