
 1 

             ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 10 august 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 282 din data de 8 august 2018 şi dată 

publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 9 august 2018.  

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

domnul Bejan Corneliu-Silviu, domnul Chiriazic Victor, domnul Șinghi George,  

domnul Timiș Nicoară, domnul Trandafir Laurențiu și domnul președinte Horia 

Teodorescu.    

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru.  

La ședință au mai participat, în calitate de invitați, directorii direcțiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean, directorii instituțiilor 

subordonate și ai regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului județean și 

reprezentanții mass-media. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Bună ziua, stimați colegi și celor 

prezenți în sală. Mulțumesc colegilor, consilieri județeni, care participă la această 

ședință. Începem ședința extraordinară a Consiliului județean de astăzi. Cu permisiunea 

dumneavoastră, am să dau citire proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin 

dotarea cu aparatură de înaltă performanță”; 

2. Diverse. 

 

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă? Cine este pentru? Se abține 

cineva? Este cineva împotrivă?  

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 24 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. (Lipsește din sală doamna Ivanov Viorica.) 

 

Trecem la parcurgerea ordinii de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 

de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin 

dotarea cu aparatură de înaltă performanță” 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Au fost depuse rapoartele 

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

administrarea domeniului public şi privat al județului, ale Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor și ale Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială, activităţi sportive şi turism.  

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt discuții în plen?  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Eu aș vrea o mică prezentare a 

acestui proiect care, după părerea mea, este mai mult de consultanță. Să ne prezinte 

cineva. 

Domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: În data de 9 iulie a fost deschis un nou apel de proiecte în domeniul sănătății, 

care se derulează din 9 iulie până în 13 august, orele 23:00. În cadrul acestui apel de 

proiecte în domeniul sănătății se vor depune în toată țara, inclusiv zona I.T.I., proiecte 

privind achiziții, echipamente și mijloace fixe care sunt eligibile în zona U.P.U. și în 

zona ambulatorie. În acest context trebuie să depunem și noi proiect. Aceste proiecte se 

fac în parteneriat cu consiliile județene, spitalele județene și Ministerul Sănătății, 

acesta fiind lider în asociere. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Este cineva de la Ministerul 

Sănătății aici?   

Domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Nu este.  

În acest context, eligibile sunt toate echipamentele, lucrările care au fost 

executate după 1 ianuarie 2014 până în prezent. Pentru toate aceste achiziții și lucrări 

în domeniul U.P.U., noi depunem un singur proiect în asociere cu Ministerul și 

Spitalul, pe U.P.U., total valoare a acestui proiect este în jur de 13 milioane de lei. Aici 

sunt cuprinse, de exemplu: Consiliul județean avem partea de reamenajare R.M.N. de 

la U.P.U. care costă 614 mii lei, cu aproximație, 10 milioane de lei sunt achiziții făcute 

de Spitalul județean și diferența până la 13 milioane este partea Spitalului. Toate aceste 

valori se regăsesc în acordul de parteneriat, achizițiile care au fost făcute, care se 

includ în proiect și ele vor fi depuse până luni, este ziua limită. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă mai doriți alte informații? 

Domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Voiam să mai spun că eligibile sunt 98%, 2 % va fi contribuția noastră, iar 

Ministerul are 70% eligibil. 

Domnul consilier județean Gudu Michael: Mai avem o întrebare. Pe pagina 4 

a documentației pe care o avem la proiect, în acordul de parteneriat, avem punctul 

„A4.7 Achiziție echipamente medicale august 2015”. Este corect „august 2015” sau 

este o greșeală materială? 

Domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Nu este o greșeală, așa cum am spus eligibile sunt din ianuarie 2014 până în 

prezent. 
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Doamna Anton Nicoleta, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Aș dori și eu să fac o precizare. Domnul director a prezentat că este vorba 

despre toate achizițiile făcute după 2014, toată suma cu excepția mamografului, un 

milion nouă sute lei, sunt achiziții plătite din 2014 până în prezent și pentru care noi 

depunem acum cererea aceasta de finanțare, să atragem fonduri externe și să ne 

reîntregim fiecare sursele care s-au consumat în perioada respectivă. Deci, sunt plăți 

făcute.  

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă mai sunt alte întrebări? 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Deci, în condițiile în care nu va fi 

aprobat proiectul, să zicem așa, rămânem cu cheltuiala. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Dacă îmi permiteți, doresc să fac precizări. A apărut o problemă la fondurile 

europene în cadrul unei axe, pentru că nu se închideau anumite sume s-a ajuns la 

concluzia și s-a aprobat de către Comisia europeană să se deconteze proiecte deja gata 

derulate în această perioadă, proiecte retrospective. Atunci au făcut o inventariere atât 

în spitale cât și în minister, în instituțiile publice, consiliile locale și consiliile județene 

care au avut spitale în administrare și au zis: domnule, noi am făcut diverse investiții 

care se pot identifica într-un proiect singular, cum este cazul nostru, la R.M.N. Este un 

proiect de sine stătător și a fost finanțat de Consiliul județean. Ca să nu introducem toți 

câte o bucățică de proiect, atunci a venit un titular mare și prinde toate aceste sume 

care se înglobează în acel proiect mare și vine cu bucățele de subproiecte.  

Atunci când suma va veni să se deconteze, ele sunt deja plătite, doar foarte 

puține au fost aprobate care deja sunt în derulare, restul sumelor sunt achitate. Vor veni 

și vor întregi bugetele celor care au plătit dintre aceștia trei pe care i-am enumerat. 

Comisia europeană, la insistența celor de la REGIO de la noi, de la implementarea 

proiectelor pe P.O.R., au obținut această derogare ca să putem consuma câți mai mulți 

bani din fondurile europene.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnule administrator, întrebarea 

mea este următoarea: eu am făcut achiziția pentru aceste echipamente dar în acest 

proiect mai am și sume privind achiziția acestor echipamente. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Nu, se va deconta doar ce este eligibil, se va respecta toată procedura. Ce nu 

este eligibil rămânem noi cu ele și noi oricum le-am cheltuit.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Deci, ei vor verifica și modul în 

care au fost achiziționate aceste aparate. 

Domnul Strat Vasile, administrator public în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Sigur că da, deci ne asumăm această chestie. Ele au fost asumate conform 

procedurilor legale, altfel nu le-am fi trecut acolo dacă știam sigur că nu și am fi primit 

corecții. Se va respecta toată procedura conform normelor Comisiei europene. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă mai sunt alte intervenții?  

Nu sunt. Atunci, supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine 

este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat cu 25 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. A intrat în sală 

doamna Ivanov Viorica. 
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2. Diverse 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă la acest punct avem 

intervenții? 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Unde suntem cu Portul Tulcea? Aș 

dori o mică prezentare. 

Domnul Nicu Mihai, director executiv în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea: Cu privire la Portul Tulcea, vă putem spune că am primit S.F.-ul, am lansat 

toate documentațiile pentru obținerea avizelor. Avem aproape jumătate primite înapoi. 

Acum suntem în discuție cu Ministerul Transporturilor ca să luăm avize și de la ei 

pentru documentație, încercăm să rezolvăm și această problemă; este vorba despre 

faptul că cei de la minister ne cer niște documente cu regulamentul de funcționare al 

portului. Am discutat și vom merge săptămâna viitoare să rezolvăm și cu aceste avize. 

Avem ca target să depunem acest proiect, dacă putem, până în decembrie, dacă nu 

până în martie –aprilie, sper să ne încadrăm. Este important să obținem toate avizele. 

În rest, nu avem mari probleme.   

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă nu mai sunt alte intervenții, 

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

așteptăm la ședința ordinară de la sfârșitul lunii. 

 

             

 

          VICEPREȘEDINTE,                                SECRETARUL JUDEȚULUI, 

 

         Dumitru MERGEANI                                          Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Întocmit, 

Liliana Pericleanu 
Verificat, 

Luciana Cucerencu 


