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CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 03 martie 2017  

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 284 din data de 27 februarie 2017 şi 

dată publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 28 februarie 2017.   

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

domnul Tarhon Victor. 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru, domnul 

președinte Teodorescu Horia fiind absent motivat. 

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, primarii din județul Tulcea și 

reprezentanţii mass-media. 

 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Bună ziua.  Astăzi am convocat 

ședință extraordinară a Consiliului județean având în vedere că trebuie repartizate 

sumele pentru echilibrarea bugetelor locale din taxa pe valoarea adăugată și impozitul 

pe venit.  

Înainte de a începe ședința vreau să mulțumesc domnilor primari din județ, care 

au venit astăzi în sală și vreau să transmit doamnelor consilieri județeni precum și 

tuturor doamnelor din sală: La mulți ani și o primăvară frumoasă!    

Începem ședința extraordinară de astăzi a Consiliului județean și cu permisiunea 

dumneavoastră am să dau citire proiectul ordinii de zi: 

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizări sumei reprezentând 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoare 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 anul 

2017; 

2. 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 privind aprobarea repartizări sumei reprezentând 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoare 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 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 consilier județean Chichi Nicolae: Eu aș dori să mi se justifice suma 

acordată pentru Sulina, Stejaru și Chilia Veche.  Dacă cineva ne poate dezvolta aceste 

lucruri. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: În afară de discuțiile din ședința 

de Comisie? Pentru că și acolo ați solicitat și vi s-au adus justifcări. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Doresc explicații în această 

ședință de plen ca să putem înregistra aceste motivații. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: După cum ați văzut, Sulina a 

primit de la Finanțe, pe formulă, 3 sute de mii lei. Din discuțiile pe care le-am avut cu 

domnul primar avem un deficit la dânșii, iar prin adresa pe care ne-au solicitat-o au un 

necesar de 1 milion lei, fonduri necesare pentru continuarea proiectelor și pentru 

arierate. Având în vedere că au primit doar 3 sute de mii lei, nu își puteau acoperi nici 

măcar cheltuielile primăriei. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: În ședința de Comisie ați spus că 

pierdem un proiect, că stația de epurare trebuie terminată. Aceasta a fost motivația cea 

mai importantă pentru Sulina. Legat de stația de epurare, am căutat prin ce am aprobat 

mai înainte. Stația de iepurare a fost începută prin 2007 de către Deltacons și vreau să 

știu dacă este pusă în funcțiune și ce plăți sunt de făcut de către cel care a terminat 

execuția? Probabil că stația de epurare va fie preluată sau predată către Aquaserv 

Tulcea, pentru a fi exploatată. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Vă spun eu care sunt ultimele 

facturi de plată: O factură de 824 mii lei și una de 201 mii lei. Un total de 1 milion lei, 

și nu reprezintă tot.  

Domnul Răduș Nicolae, primar al orașului Sulina:  Investiția a început într-

adevăr în anul 2007, iar de problemele cu Deltacons se știe foarte bine, au fost în tot 

județul. Suntem în faza în care am solicitat o comisie, să facem o recepție de terminare 

a lucrărilor, nu de punere în funcțiune, la care au introdus o factură de plată  de 13 

miliarde lei. Lucrările sunt foarte aproape de terminare, până la sfârșitul lunii vom 

face recepția de terminare a lucrărilor după care, dacă ne permite temperatura,  vom 
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face probele de punere în funcțiune. Într-adevăr, cam 95-98 % din utilajele care 

trebuie să funcționeze la această stație de epurare sunt pe poziție, montate.  

Dacă această investiție nu se termină, trebuie să alocăm toți banii pe care i-am 

preluat de la fondul de mediu. În plus,  mai este și Aquaserv care a alocat alte fonduri 

europene iar dacă nu se finalizează investiția va trebui să înapoieze anumiți bani la 

Uniunea Europeană.  

Mai este o investiție care trebuie realizată.  De-a lungul Dunării sunt mai multe 

stații de epurare dar Sulina ar fi sigurul punct care nu ar avea acest lucru și trebuie 

făcut neapărat. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Domnule primar, aș vrea 

să vă întreb cine este entitatea care a semnat contractul?        

Domnul Răduș Nicolae, primar al orașului Sulina: Referitor la stația de epurare 

titular de investiții apare UAT Sulina, iar beneficiar de investiții apare Aquaserv 

Tulcea.  

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Dvs, ați îndreptat 

Aquaserv împotriva lui Deltacons? 

Domnul Răduș Nicolae, primar al orașului Sulina: Contractul este între UAT 

Sulina și Deltacons. Suntem în proces cu Deltacons, avem două acțiuni de judecată.  

Domnul administrator  public Vasile Strat: Aș vrea să rețineți că această 

investiție a fost pe exercițiul financiar 2007-2013. S-a închis anul trecut la 31 

decembrie 2016 și printr-o intervenție specială făcută la POS Mediu am reușit să 

obținem o păsuire până la sfârșitul lunii mai, pentru a nu ajunge în situația de a se 

retrage toată suma. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am căutat să 

sprijinim în a echilibra bugetul. Deci, ar trebui să înțelegeți că este important să facem 

un efort financiar să terminăm acest proiect, pentru că altfel toată suma, pe lângă 

faptul că ar trebui returnată, proiectul ar rămâne neîncheiat. 

 Referitor la Deltacons, degeaba ne mai gândim, ce face, de ce nu face,  pentru 

că este în insolvență. Am vorbit în toamnă cu Aquaserv și i-am rugat să intervină, ei 

fiind viitorii beneficiari, să plătească acea  sumă, ca să închidem la 31 decembrie dar 

dintr-o chestiune nu s-a putut plăti.         

Domnul Răduș Nicolae, primar al orașului Sulina:Vreau să mai adaug că UAT 

Sulina are un împrumut de 1 milion de dolari la BCR, tot pentru finalizarea acestui 

punct de investiții.  

Doamna consilier județean Marilena Bojian: Domnule vicepreședinte, 

stimați colegi, am să vă spun că această sumă este strict necesară pentru Sulina, 

deoarece prin proiectul de finanțare făcut de Aquaserv există și un  proiect pentru 

canalizarea orașului Sulina, care este deja finalizat și în momentul în care nu 

funcționează stația de epurare, a cărui constructor titular de investiție este Primăria nu 

se poate pune în funcțiune rețeaua de canalizare și automat, Aquaserv implicit 

Primăria,  ar trebui să returneze banii de pe această investiție la Uniunea Europeană. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Continuăm cu următoarea 

comună, Stejaru. Dacă Sulina primește 303 mii lei de la finanțe, Stejaru primește 175 

mii lei. În afară de faptul că dorim să echilibrăm balanța, ei au făcut foarte multe 

arierate. Prin lista programelor de dezvoltare locală pe care au depus-o la Consiliul 

județean și prin care domnul primar a făcut cunoscută intenția de a iniția anumite 

programe, este o solicitare în sumă de 3milioane 458 mii lei, dar noi nu am putut să-i 
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dăm decât 980 mii lei. Am luat în calcul faptul că are o suplimentare: sursă apă puțuri 

forate, conducte de aducțiune și branșamente în valoare de 853 mii lei din fonduri 

proprii din 2016, care este un arierat. Modernizare străzi, sat Stejaru, din anul 2016, 

tot arierat. După cum vedeți, suma pentru Stejaru se justifică. 

La fel ca toate celelalte comune din Deltă, consider că Chilia Veche este 

văduvită. Toate comunele din Deltă au primit sume foarte mici de la finanțe. Chilia 

Veche a primit 308 mii lei, iar de la Consiliul județean primește 550 mii lei, care sunt 

în mare parte tot pentru acoperirea arieratelor. La Chilia este un proiect din 2013 în 

valoare de 287 mii lei, care este arierat. Apoi, mai au un program pentru apă uzată de 

17 milioane lei. Un alt proiect pe care vor să-l deruleze, realizarea unui parc de   

panouri voltaice.  

Sfântu Gheorghe la fel,  primește o sumă foarte mică de la finanțe, 285 mii lei. 

Din discuțiile care au fost cu domnul primar avem o solicitare de 3 milioane lei, 

pentru acoperirea arieratelor. Din 3 milioane am dat 350 mii lei. 

Domnul consilier județean Lucian Bălan: Eu nu mă îndoiesc că situația de  

nevoie este peste tot. Proiecte în derulare sau proiecte care așteaptă cofinanțare ca să 

fie începute, au toți. De exemplu, Ciucurova are un proiect pentru grădiniță. Acolo nu 

există grădiniță. Este folosită o parte dintr-o școală pentru acest lucru, în condițiile în 

care sunt mulți copii de grădiniță. Ați dat puțin peste 100 mii lei, în condițiile în care 

cofinanțarea era de 500 mii lei. 

Mă interesa la Sfântu Gheorghe dacă suma era cerută pentru alimentarea cu apă 

sau pentru trotuare? Dacă sau finalizat cele două investiții? 

Domnul administrator  public Vasile Strat: Sfântu Gheorghe este într-o 

situație la fel de dificilă ca și ceilalți din Deltă. În Ordonanța 2, anul trecut, pe 

proiectele care s-au derulat pe FLAG,  au accesat un credit cu o dobândă de 2 %. 

După ce l-au accesat, printr-o manevră a băncii sau nu știu ce s-a întâmplat, au fost 

nevoiți să returneze o sumă de 4 milioane lei. Este simbolic ceea ce am reușit noi să 

ajutăm. Se află într-o situație mult mai critică, care provine tot de la o alimentare cu 

apă, făcută pe o cofinanțare foarte mare iar felul cum s-a derulat această ordonanță, 

privind împrumuturile de la Trezorerie cu dobândă bonificată de 2% , a dus la 

returnarea contractul și a rămas să achite suma individual. S-ar putea să vă întâlniți cu 

situația asta și la rectificare, pentru că Finanțele vor bloca conturile, pentru că știți că 

la fiecare lună, dacă rămân arierate și nu plătesc minim 5% din aceste arierate, îi 

blochează cotele și pot să îi întrerupă buna funcționare. În aceasta situație se află 

majoritatea comunelor din Delta Dunării, în special, pe motivul că primesc sume 

foarte mici din încasările de la populație, pentru că au scutiri de 50%, formula de 

alocare de la Finanțe îi dezavantajează. Dacă o să studiați lista cu ce bani primesc de 

la finanțe pentru echilibrare, surprinzător, anul acesta sunt unii care depășesc 100 mii 

lei, dar până acum în fiecare an, totdeauna au fost până în 5 mii - 6 mii, 3 mii Pardina, 

Sulina 100 mii și este normal că s-au acumulat de-a lungul timpului și nu au reușit să-

și plătească. Cea mai mare sumă alocată în Deltă a fost la Sulina, Chilia Veche câte 

550 mii lei, apoi Ceatalchioi și Pardina câte 300 mii lei.   

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Este clar că împărțirea este 

politică dar voiam să și justificăm aceste lucruri. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu duceți în politică, domnule 

consilier. 
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Domnul consilier județean Chichi Nicolae: O duc în politică pentru de aceea 

sunt aici.   

  Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: La orice argument al dvs, venim 

cu un contraargument. Ați spus că o ducem în politică și atunci vă dau următoarele 

exemple: Valea Nucarilor -100 mii lei, Somova-150 mii lei, Greci-100 mii lei. Jijila 

primește de la finanțe 20 miliarde. Despre ce politic vorbim?  Încercăm să facem o 

echilibrare a bugetelor. Sunt primari care nu au venit la discuții. 

Domnul consilier județean Bălan Daniel: Tot nu m-ați lămurit, suma care a 

cerut-o Sfântu Gheorghe este pentru a acoperi investiția în ceea ce privește 

alimentarea cu apă? 

Domnul administrator public Vasile Strat: Da, sigur, și pentru acest lucru. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu știu dacă poate acoperi. Au 

venit 12 milioane lei pentru tot județul. Sărăcia se împarte foarte greu. În principal, s-a 

urmărit acoperirea arieratelor după care s-a luat în calcul și cofinanțări. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Va trebui să vă asumați că la 

Ciucurova,  cei 80 de copii preșcolari nu vor avea în continuare grădiniță încă patru 

ani de zile și dați așa de puțini bani acestei comune! Acolo este un proiect iniţiat la 

începutul anului 2016,  de fostul primar și trebuie o cofinanțare de 500 sau 650 mii lei 

și nu avem cum să dăm acești bani.  

Dăeni, la fel, are trei proiecte importante. Un proiect este de extindere 

canalizare, are o cofinanțare de vreo 3 miliarde. Iarăși, este o sumă ridicolă pe care 

dvs. o distribuiți. Spuneați că împărțiți foarte puțini bani, 12 mii 393 lei. Le-am dat 

colegilor, ca să aibă o repartizare din 2010, să vadă cum erau distribuite sumele. 

Aveam și o rezervă, în plus primea și Tulcea bani. De foarte mult timp Tulcea nu a 

mai primit nici un leu pentru chestiunea aceasta. Aș dori ca în acest proiect de hotărâre 

să treceți Tulcea, ca UAT și să puneți pe toate acele poziții 0.  Ca să rămână un 

document. Așa l-am aprobat noi aici, cu această majoritate.  

        Domnul administrator public Vasile Strat: Referitor la comuna Dăeni, are în 

derulare proiectul „apă și canal” este un proiect pe credit de angajament. Este la 

început de lucrare, este prins începând cu luna decembrie și s-a avut în vedere că 

există  posibilitatea ajutării la rectificare, pentru că este în plină derulare. În ceea ce 

privește comuna Ciucurova, referitor la grădiniță, este prinsă pe o finanțare de la 

Ministerul Educației și are alocare completă, numai că acolo s-a întârziat nu din cauza 

banilor ci din alte motive. Cel care a câștigat licitația a intrat în insolvență și a renunțat 

la lucrare. A trebuit să se reia licitația, fapt pentru care s-a ajuns în această situație. 

Am fi putut să luăm grădinița și să o trecem pe P.N.D.L., unde ar fi intrat la finanțare. 

În situația în care domnul primar va întâmpina greutăți, într-o problemă de 

cofinanțare, îl vom sprijini și pe dumnealui. Deocamdată, în comuna sunt alte 

investiții în derulare, se face drumul Ciucurova - Fântâna Mare. Nu ținem cont de 

partea politică, s-a avut în vedere ca la fiecare primar, indiferent de culoarea politică, 

să implementăm cel puțin un proiect, dacă nu mai multe. O să vedeți că pe P.N.D.L. 

va avea fiecare de implementat ceva. La ora actuală, în județ, sunt cca. 75 de proiecte 

în implementare cu credite de angajament  urmând ca după luna martie, toți cei care 

vor depune până pe data de 17 martie, să angajăm alte lucrări la fiecare comună 

funcție de priorități, în special apa și canalul, urmând grădinițele, dispensarele, 

extinderile de iluminat. 
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        Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Aș vrea să prezint o situație 

legată de comuna Jijila. Are un proiect în derulare, o grădiniță în localitatea Jijila, un 

dispensar în localitatea Garvăn, iar Văcăreni are o grădiniță. Fondurile pe care le 

discutăm aici deja se cunosc, sunt insuficiente și știam de la bun început că vor fi 

insuficiente, dar eu aș pune problema în felul următor. Populația la sat a îmbătrânit și 

a întrat în declin numeric iar dacă vrem să rămână tineretul la sat ar fi de dorit să 

încercăm să le dăm o mână de ajutor. Lucrurile mi se par simple, dacă au grădiniță, 

școală, scoală cu program „after school”, eventual dacă există primării care au o 

resursă de pământ o pot da tinerilor familiști să-și înființeze o familie. Agenții 

economici fac ei ceea ce nu putem să facem noi, creează locuri de muncă. Simplul 

fapt că acolo se construiesc niște obiective, că e școală, dispensar sau altceva, chiar în 

perioada în care se dezvoltă această construcție, oferă niște locuri de muncă. Aș 

îndrăzni să cred că o prioritate mai mare ar avea construcția unei grădinițe, a unei școli 

sau al unui dispensar. Ce vreau eu să spun cu indulgență, cred că totuși se poate 

observa,  din cele două  tabele pe care le avem,  că primarii din așa zisa opoziție nu au 

beneficiat de sume extraordinare. Dacă 300 mii lei sunt bani puțini atunci cum sunt 45 

mii lei și cu 55 mii lei la Jijila, sau 45 mii lei și cu 68 mii lei la Văcăreni?! Cred că m-

am făcut înțeles în ce am vrut să spun. Poate că totuși, la nivel de județ, se poate da 

ulterior o mână de ajutor comunităților, indiferent de apartenența primarilor, în 

înfăptuirea obiectivelor pe care și le-au propus și mă refer aici la grădiniță, scoală, 

pentru că știu că în programul dvs de guvernare sunt prinse câteva mii de grădinițe și 

scoli. Poate le dați după aceea o mână de ajutor, până la urmă este în interesul 

județului această chestiune.       

         Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Domnule Bejan, am citit mai 

devreme că Jijila primește 1milion 940 mii lei de la Finanțe. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Probabil că fost un grad de 

colectare foarte bun. 

          Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu există grad de colectare în 

actuala formulă. Pe același principiu, Somova primește 150 mii, față de Jijila - 100 mii 

lei. Am încercat să echilibrăm într-un fel balanța. De unde să luăm bani și dăm 

comunei Jijila? Să luăm de la Maliuc, care are de la Finanțe 369 mii lei de la finanțe 

iar de la noi 250 mii lei? Luăm de la Mahmudia care are 600 mii lei de la Finanțe și 

dăm Comunei Jijila, care are 20 miliarde lei vechi de la Finanțe? Înțelegem că vor să 

facă grădinițe, dispensare… Pardina are cea mai mică sumă, 126 mii lei. Și ei au 

nevoie de dispensare și grădinițe. La fel, nu vrem să depopulăm nici Delta, dacă dvs 

spuneți că nu vreți să depopulăm Jijila. Stejaru are o 175 mii lei de la Finanțe și vin 

din urmă cu niște datorii care nu sunt de la noi. Văcăreni primește 837 mii lei de la 

Finanțe.  

  Domnul administrator public Vasile Strat: Dacă îmi permiteți,vizavi de 

grădiniță și școală, grădinița a fost prinsă într-un program tot prin Ministerul 

Educației, pentru un număr de patru clase dar având în vedere că între timp au anunțat 

că nu mai pot face patru clase, s-a reluat licitația pentru trei clase. Nu s-a intrat în  

finanțarea grădiniței la ora actuală iar pentru școli, prin programul P.N.D.L., care nu 

primesc autorizație pot fi finanțate componentele pentru care nu primesc autorizație și 

în felul acesta poate fi sprijinit prin acest program. În cazul în care se dorește să se 

facă o lucrare de anvelopare a școlii, am vorbit cu ITI și există un program de 
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eficientizare energetică a școlii. Trebuie să se vadă cum prioritizează și primarii 

lucrurile. 

 Domnul consilier județean Pîrvulescu Dumitru: Aș vrea să știu situația 

drumului județean Casimcea - Rahmanu.  Cred că este singurul drum județean care 

este pietruit. Mai exact, s-a pus piatră dar asfaltarea nu s-a făcut.   

 Domnul administrator Vasile Strat: S-a alocat de la buget 4,5 milioane lei în 

două tranșe. Vom asfalta 10 km în prima parte, sperăm în luna mai, să reușim prin 

Programul de reparații curente, iar în luna august, septembrie vom face cealaltă 

alocare de 2 milioane.  

Începând de anul acesta se vor derula 6 proiecte mari, pentru drumurile 

principale, două pe POR și patru pe ITI, în care sperăm să acoperim întreaga lungime 

de drumuri.  

  Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Vreau să vă spun că grupul de 

consilieri PNL se va abține la acest proiect de hotărâre cu mențiunea că aș dori să 

apară Tulcea cu zero lei pe toți cei patru ani, așa cum este făcută previziunea.  Fac 

acest amendament ca UAT Tulcea să apară cu 0 lei repartizați.  

 Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Pe cele două anexe 

completăm cu UAT Tulcea cu 0 lei . Acesta este amendamentul.  

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Supunem la vot amendamentul 

domnului consilier Chichi Nicolae. Cine este „pentru”,„abțineri”, voturi „împotrivă”? 

 Amendamentul a fost votat cu 13 voturi „ pentru” (grupul politic PNL și un 

reprezentant PMP),  2 voturi „ abțineri”( grupul politic ALDE),  14 voturi „împotrivă” 

(grupul politic PSD). 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Amendamentul este 

respins. 

         Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Supun votului dvs. proiectul de 

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

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi ,,pentru” (grupul politic PSD, 

grupul politic ALDE și un reprezentant PMP),12 voturi „abțineri” (grupul politic 

PNL),  voturi ,,împotrivă” -. 

 

 

2. Diverse 

    Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă la punctul „Diverse” sunt 

intervenții?  

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Preiau niște informații din mass-

media. Au fost declanșate anchete care vizează sistemele informatice  achiziționate de 

către Consiliul Județean Tulcea. Aș dori să știu dacă aveți informații și despre ce 

proiect este vorba? Siera 1, Siera 2, Bursa de pește ? Dacă aveți aceste informații  să 

ne spuneți, pentru că sunt proiecte aprobate de noi.  

 Și a doua întrebare, ce mai fac cele două Regii ale noastre?  De exemplu, dacă 

salariile la AZL s-a dat, în ce luna s-a ajuns cu achitarea salariilor.   

  Domnul administrator Vasile Strat: La AZL s-a plătit salariile și s-a redus și 

datoria către finanțe. Au pornit de la o datorie istorică de 3,5milioane lei iar la ora 

actuală s-a ajuns la o datorie totală de 1,2 milioane. Sperăm să achităm anul acesta 

datoriile prin eșalonarea pe care o are.    
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         Legat de cealaltă regie, Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, s-a transmis un 

document solicitat de către Consiliul concurenței, în vederea transmiterii către 

Comisia Europeană, pentru a scoate la licitație cursele pe acest aeroport. În discuțiile 

purtate cu actual manager, dânșii au și o întâlnire de cunoaștere cu Wizz Air peste 

maxim două săptămâni. Urmează să se avizeze, după lucrările de la pistă, și se încercă 

să se  acceseze un proiect de cca. 6 milioane 400 lei, sumă necesară pentru 

achiziționarea unor utilaje pentru întreținerea pistei și pentru deservirea situațiilor de 

prim ajutor și de PSI care sunt de strictă importanță. S-au alocat cca 1,4 milioane lei 

pentru investiții privind accesibilitatea persoanelor în incinta aeroportului, pe pistă și 

în avion, care sunt strict necesare, pentru a putea participa la această licitație privind 

aducerea de curse la aeroportul Tulcea. În concluzie aeroportul este funcțional.   

        Referitor la prima întrebare, Consiliul județean nu are anchete, avem doar o 

corecție venită de la AM, care a gestionat acest proiect. La Siera suntem într-o fază 

mai avansată, iar la e-tax, datorită faptului că s-a terminat contractul cu societatea care 

trebuia să asigure implementarea definitivă acelor softuri care sunt în acest proiect, a 

trebuit refăcută licitația. Începând de săptămâna aceasta cei care au câștigat, 

Vodafone, zicem noi că în decurs de o lună să reușim și aici să-l aducem la parametri 

de 80% -90%, ca în final, până la sfârșitul anului, să ajungem la 100% ,la fel ca și cel 

de la Siera. Nu avem nici o anchetă, avem un control făcut de la AM și de la Minister, 

în sensul că nu erau implementate aceste proiecte.        

       Domnul consilier județean Lucian Daniel Bălan: Am un comunicat al DNA, 

nr. 194/8/3 din data de 27.02.2017, în care se vorbește și de Consiliul Județean Tulcea. 

        În comunicat, este vorba despre un inculpat care a făcut promisiuni cum că a 

intervenit pe lângă un factor de decizie și funcționari publici, din cadrul unor instituții 

printre care și Consiliul Județean Tulcea. Factori de decizie suntem și noi, consilierii 

județeni, și de aceea vă întreb, există vreun pericol ca vreo anchetă să vizeze vreo 

atribuire de lucrări la „Bursa de pește” sau achiziție de bunuri? 

        Domnul consilier județean Munteanu Alexandru-Dan: Întrebați pe cine nu 

trebuie! Dumneavoastră discutați despre un comunicat al DNA și o pretinsă anchetă? 

       Domnul consilier județean Bălan Daniel Lucian: Da, în sensul că s-ar fi putut 

ca până în prezent să fi solicitat documente de la Consiliul județean. 

Domnul consilier județean Munteanu Alexandru-Dan: Nu cred că cineva de 

aici este în măsură să dea asemenea lămuriri, mai ales într-un dosar care bănuiesc că 

nu este public la ora actuală. 

 Domnul consilier județean Bălan Daniel Lucian: Se putea da un răspuns, 

dacă s-au solicitat documente. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: S-a dat răspunsul. 

Domnul consilier județean Bălan Daniel Lucian: Deci, nu există în 

momentul de față, la Consiliul județean, vreo solicitare de genul acesta?  

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu există.  

Dacă mai sunt alte subiecte la punctul Diverse? 

         Domnul consilier județean Bălan Daniel Lucian: Eu vreau să mulțumesc 

domnul primar de la Primăria Ceatalchioi. Trebuie să știe toată lumea că fără ajutorul 

dumnealui nu ar fi putut trece Dunărea locuitorii din Delta Dunării, care au utilizat 

drumul de la Chilia până aici, pentru că singurul ponton care este pe malul Tudor 
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Vladimirescu a suferit o avarie iar cu ajutorul domnului primar s-a reparat și s-a putut 

circula în condiții normale. Mulțumesc, domnule primar! 

  Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă nu mai sunt alte 

intervenții, vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de 

astăzi.   

 

              VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Dumitru MERGEANI                                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

   
 

 

 
  Întocmit: 

Taran Aneta 

  
Verificat, 

 Luciana Jipa          


