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             ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 12 iulie 2018 

 

 

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 260 din 10 iulie 2018 și dată 

publicității în ziarul ,,Delta” din data de 11 iulie 2018. 

La ședință au participat 24 consilieri județeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Chichi Nicolae, domnul Moglan Costel, domnul Chiriazic Victor, domnul 

Pîrvulescu Dumitru, domnul Filip Gabriel-Radu, domnul Munteanu Alexandru –Dan și 

domnul președinte Teodorescu Horia.  

Ședința a fost condusă de domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru. 

La ședință a mai participat doamna Mierlă Aslâ Aise, sef serviciu în cadrul 

Serviciului Contencios și Asistență Juridică, pentru a exercita atribuțiile Secretarului 

Județului Tulcea, precum și 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 în calitate de invitați. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Bună ziua. Începem ședința 

ordinară a Consiliului județean din data de 12 iulie 2018. Cu permisiunea 

dumneavoastră, am să dau citire proiectului ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 

23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului 

Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a structurii pe specialități a 

membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite 

de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști 

din domeniul sănătății; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de 

selecție  pentru  un membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea; 

5. Diverse. 

 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Supun la vot proiectul ordinii de 

zi. Cine este „pentru”? Se abține cineva? Este cineva „împotrivă”?  

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

,,împotrivă”-. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare 

           Doamna Mierlă Aslâ Aise : A fost depus raportul de avizare al Comisiei 

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

public și privat al județului.  

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt intervenții? Dacă nu 

sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

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

,,împotrivă” -. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a structurii pe 

specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea 

locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii 

pentru tineri specialiști din domeniul sănătății 

 Doamna Mierlă Aslâ Aise :  Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei 

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

public și privat al județului, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

ordine publică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și ale  Comisiei pentru 

activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și 

turism. 

 Doamna consilier județean Naum Aneta: În urma discuțiilor purtate în 

Comisia pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și de personal. 

domeniului public și privat al județului am considerat ca fiind necesar ca la sfârșitul 

anexei nr.1 să adăugăm o notă, astfel: “Toate criteriile se vor aplica pentru tinerii 

specialiști în domeniul sănătății astfel cum sunt aceștia definiți/ menționați în 

prevederile legale în vigoare”,  pentru a nu se înțelege că poate să depună dosare și alt 

gen de personal.   

Doamna consilier județean Crețu Marieta: Doresc să specific ca acest 

amendament să fie transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Sigur, va fi transmis. 

Doamna consilier județean Rădulescu Claudia Veronica: Nu particip la vot. 
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Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă mai sunt alte discuții în 

plen? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră acest amendament. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă? 

  Amendamentul a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -.   

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Supun votului dumneavoastră 

proiectul de hotărâre în integralitate. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost aprobat cu 23 voturi ,,pentru”, 

„abțineri” -,  voturi ,,împotrivă” -. 

  

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al 

Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 

Doamna Mierlă Aslâ Aise : Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor și 

libertăților cetățenilor și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt intervenții? Dacă nu 

sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Nu au fost observații sau comentarii. Supus aprobării, proiectul de hotărâre a 

fost aprobat cu 24 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a 

procedurii de selecție  pentru  un membru în Consiliul de administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea 

 Doamna Mierlă Aslâ Aise : Au fost depuse rapoartele de avizare ale Comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor și 

libertăților cetățenilor și ale Comisiei pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

 Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Am să spun de la început 

că mă voi abține la vot, la acest proiect de hotărâre. Situația de la Aeroport nu cred că 

este prea fericită, o știe toată lumea. Este al patrulea membru al Consiliului de 

administrație care își dă demisia, în câțiva ani. În aceste condiții se va demara 

procedura de selecție a unui nou manager. La punctul nr.3 de pe ordinea de zi am votat 

”pentru”, că trebuie să se asigure interimatul, dar la demararea acțiunii de selecție a 

managerului eu aș veni cu o propunere și aș vrea să întreb dacă s-a gândit cineva să 

contactăm o firmă de selecție pentru manageri, deoarece eu cred că la cât de important 

este Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea ar trebui de data aceasta să selectăm un 

manager care are o carte de vizită solidă. Cred că ar fi mai nimerit să recurgem la 

serviciile unei firme decât să însărcinăm o comisie din cadrul Consiliului județean  

care, după părerea mea, persoanele care sunt desemnate sau vor fi desemnate nu cred 

că au competența necesară ca să poată să întocmească un caiet de sarcini cu condițiile 

pe care trebuie să îndeplinească un manager, ca să poată accede la această funcție. 

Consider că ar fi bine să ne adresăm unei societăți de profil. Aceasta este părerea mea 

pentru că una se declară, că suntem pe făgașul cel bun, dar observăm că membrii 
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părăsesc Consiliul de administrație, după care și directorul general, care a trimis și o 

înștiințare Consiliului județean în care semnalează niște nereguli săvârșite de foștii 

administratori.  

 Eu știu că membrii Consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu 

conducerea executivă în luarea unor măsuri și aducerea lor la îndeplinire, așa cum 

Consiliul de administrație le dă girul după ce le analizează. Dumnealui invocă, citez: 

„lipsa unei reacții pozitive cooperante a Consiliului Județean Tulcea”. Eu am citat din 

ce a scris domnul Tarhon, dar aceste idei ne fac să ne punem întrebarea dacă i s-a 

acordat tot sprijinul.  

 Aș mai vrea să întreb dacă se va face publicitate în ziare de răspândire națională 

pentru această selecție? Poate vine cineva din alt județ! Ar trebui să ne gândim dacă 

cadrul legal ne permite să oferim și o retribuție pe măsură, dacă cerem performanțe.  

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Nu există procedură pentru 

alegere manager, ci procedură de alegere membru în Consiliul de administrație. Din 

acea comisie de care ați amintit fac parte eu, doamna director economic, oameni fără 

calitate, probabil, după cum ați spus. 

 Țin să precizez că nu se face un caiet de sarcini, nu trasăm noi cerințe,  ci exisă o 

matrice conform Legii guvernanței corporative, după care se aleg membrii în cadrul 

Consiliului de administrație. Este o matrice care se urmărește, unde sunt specificate 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească participantul. Repet, nu stabilim 

managerul. Acest membru vine în completare până își termină mandatul acel Consiliu 

de administrație. 

 Ceilalți membri în Consiliul de administrație au fost aleși de o comisie internă. 

A veni acum cu o comisie externă sau cu externalizare cred că sunt condiții artificiale 

pentru că ceilalți membri din Consiliul de administrație nu au fost verificați de această 

comisie. 

 Domnul consilier județean Michael Gudu: Aș vrea să completez două 

chestiuni pentru că s-au făcut câteva erori din răspunsul dvs., domnule vicepreședinte, 

în sensul că aceeași procedură se aplică și la desemnarea unui membru provizoriu în 

Consiliul de administrație,  precum și la manageri. 

  Membrul în Consiliul de administrație se supune aceleiași Ordonanțe de Urgență 

a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă. Cred că ați înțeles greșit, 

colegul meu nu a contestat calitățile pe care le aveți în această materie, nici ale dvs. 

nici ale celorlalți patru membri în comisie, dumnealui se referea la prevederile art.5, 

alin.(5) din această Ordonanță care dă posibilitatea autorității publice tutelare să decidă 

ca această comisie să fie asistată sau ca întreaga procedură să fie realizată de către un 

expert independent, contractat în condițiile legii. Întrebarea era, de ce nu se face 

această selecție de către un expert independent specializat? Nu are nicio legătură cu 

faptul că ceilalți membri ai Consiliul de administrație nu au fost desemnați în această 

comisie. 

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: De ce nu ați menționat această 

specificație și când am ales ceilalți membri în Consiliul de administrație?    

 Domnul consilier județean Michael Gudu: Nu are legătură una cu alta. Acum 

avem un alt proiect de hotărâre. Vrem ca măcar de acum înainte lucrurile să se 

desfășoare cât mai obiectiv pentru că este interesul nostru, al tuturor. Aeroportul este o 

răspundere comună a tuturor reprezentanților de aici. Apoi, perioada pentru care un 
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membru este ales în Consiliul de administrație de la Aeroport, în cazul nostru, arată că 

este un membru provizoriu. Ordonanța nr.109/2011 spune că poate fi ales pe o 

perioadă de patru luni plus încă două luni, poate să fie mărită această perioadă. Deci, 

pentru 6 luni va fi desemnat noul membru provizoriu.  

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Eu făceam referire la alegerile 

următoare după ce se va alege noul membru în Consiliul de administrație. Mandatul lui 

va fi până își termină tot mandatul Consiliul de administrație.  

       Domnul administrator public Vasile Strat: Lucrurile acestea le-ați aprobat 

când ați votat procedura de selectare. Dacă vreți să vă întoarceți, trebuie să faceți din 

nou procedură, să votați din nou, să prindeți în buget sumă pentru această procedură de 

selecție. Toate criteriile au fost stabilite de dvs. și aprobate printr-o hotărâre de 

Consiliu județean.    

  Administratorul se alege conform O.U.G. 109/2011 iar managerul se numește 

de Consiliul de administrație, în baza hotărârii dumneavoastră, și nu poate fi decât 

membru în Consiliul de administrație. 

 Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Nu confund în nici un caz 

managerul cu un membru în Consiliul de administrație . Și, mai mult de atât, am să vă 

dau o dovadă. La privat, membrul în Consiliul de administrație este exclus să fie și 

director executiv sau manager.  

 Domnul administrator public Vasile Strat: Domnule consilier, asta ați aprobat 

dvs. 

 Domnul consilier județean Mihail Anatoli: Cred că s-au creat niște confuzii în 

toată abordarea aceasta. Ordonanța 109 spune foarte clar procedura de selecție; dar 

comisia sau persoana desemnată externă  trebuie să publice o scrisoare de intenție cu o 

serie de tematici pe care trebuie să le gândească viitorul candidat și care va trece prin 

”furcile caudine” ale comisiei care va face selecția. Această Ordonanță 109 este 

completată de Legea 111/2016 și de H.G. nr.722/2016 care detaliază exact și procedura 

în sine.  Eu cred că o comisie care să aibă știința va proceda în așa fel încât, într-

adevăr, cel care va fi selectat în final să îndeplinească niște criterii legate de experiență, 

minim cinci ani în domeniul respectiv, pregătire universitară. Legat de chestiunea cu 

selecția aceasta, în momentul în care unul din administratori va fi selectat, procedura 

este aceeași și la societățile comerciale și la Regiile autonome. Se anunță public si 

acolo candidează cine îndeplinește criteriile prin care să devină, după aceea, manager 

al Regiei.  

 Domnul administrator public Vasile Strat: Eu vreau să spun că la Aeroport 

este un lucru specific. Nu poate să fie director sau manager decât dacă este membru în 

Consiliul de administrație. Nu se poate completa numărul de administratori și apoi să 

aleagă un director din altă parte. Așa este aprobarea dumneavoastră. Dacă vreți să fie 

altfel, trebuie să schimbați hotărârea.  

 Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Dacă sunt intervenții? Dacă nu 

sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 voturi ,,pentru”, 3 „abțineri”(Bejan 

Corneliu - Silviu, Stroe Mihai, Șinghi George), voturi ,,împotrivă” -. 
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Diverse. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Vreau să întreb colegii consilieri 

care au solicitat pentru mâine o vizită în teren la unul dintre concesionari, stabilită 

inițial la ora 14, dacă se poate organiza la ora 12? Pentru deplasare se va pune la 

dispoziție un microbuz.  

Domnul consilier județean Michael Gudu: Voiam să știu, în afară de 

consilierii P.N.L., care și-au manifestat intenția, cine mai merge, dintre consilierii 

P.S.D.? 

Domnul vicepreședinte Dumitru Mergeani: Vom vedea mâine cine merge. 

Rămâne stabilită ora 12, în fața sălii Mihail Kogălniceanu.  

Domnul consilier județean Bejan Silviu Corneliu: Domnule președinte de 

ședință, dacă la următoarea ședința ordinară a Consiliului județean nu este timp, să 

rămână pentru ședința viitoare, aș solicita ca, Consiliul de administrație să ne prezinte 

un raport de activitate pe perioada mandatului domnului Tarhon Victor. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Un raport de activitate al 

domnului manager Tarhon Victor sau al Consiliului de administrație? 

Domnul consilier județean Bejan Silviu Corneliu: Și al managerului, 

complementar cu al Consiliului de administrație care a fost parte în desfășurarea 

actului managerial. 

 Domnul administrator public Vasile Strat: Prin Ordonanța 109/2011 noi 

putem, prin guvernanța corporativă, să facem un raport al Consiliului de administrație 

iar Consiliul de administrație vă poate prezenta un raport în legătură cu activitatea lui 

de director general.  

 Domnul consilier județean Bejan Silviu Corneliu: Să ne prezinte un raport de 

activitatea al Consiliului de administrație.    

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

mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de astăzi. 

             

 

 

      VICEPREȘEDINTE,                   PENTRU  SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                          
     Dumitru MERGEANI                             Aslâ Aișe MIERLĂ,  

                                                                    Șef Seviciu Cotencios și Asistență Juridică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Întocmit, Aneta Taran 

 

Verificat,Luciana Cucerencu 


