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 CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea 

din data de 15 decembrie 2017  

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr. 659 din data de 12 decembrie 2017 şi 

dată publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 13 decembrie 2017. 

La şedinţă au participat 27 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

doamna Ivanov Viorica, domnul Lungu Gicu, domnul Olteanu Laurențiu-Florin și 

domnul Timiș Nicoară. 

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, stimați colegi, doamnelor și 

domnilor. Începem ședința extraordinară de astăzi.  

Aș vrea să vă aduc la cunoștință că ședința ordinară a fost fixată pe data de 29 

decembrie 2017, nu este o zi tocmai confortabilă dar am fost presați să ajungem la 

această dată. V-aș ruga, ținând cont că urmează o perioadă de concedii, fiecare și-a 

făcut un anumit program, dar cei care nu sunt plecați din județ, v-aș ruga să faceți tot 

efortul și să veniți la ședință. Pe data de 29 decembrie avem o ordine de zi destul de 

încărcată și trebuie să ținem ședință, este obligatorie.  

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: O să fiți anunțați din timp 

însă vă informez că comisiile de specialitate vor fi pe data de 27. Dacă sunteți de 

acord? 

Domnul președinte Horia Teodorescu: În urma consultărilor cu domnii 

consilieri o să stabilim ziua în care se vor ține comisiile.   

Ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință, stimați colegi, este că prin demersurile 

noastre am reușit să obținem, s-a publicat în Monitorul Oficial o Hotărâre de Guvern 

prin care ni s-au alocat pentru corecții și hotărâri judecătorești, Consiliului județean 

suma de 12 milioane 281 mii lei asta însemnând corecțiile pe care le avem pe Aeroport 

și pe sentințele care au fost date de către instanțele de judecată și care au fost plătite de 

Consiliul județean.  
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De asemenea la Carcaliu a mai fost o hotărâre judecătorească, drepturi câștigate 

de salariați, o sută de mii lei.  

Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că această sumă pe corecții care era 

foarte mare și la nivel de Aeroport,  ne punea într-o reală dificultate de funcționare a 

Consiliului județean, dacă nu obțineam cei 120 de miliarde, bani vechi, sumă care la un 

moment dat, probabil, Consiliul județean era pus în situația să o plătească.  

Cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire proiectului ordinii de zi: 

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

24/2017 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pe anul 

2017; 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea contribuției financiare a Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea; 

6. Diverse. 

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este 

cineva împotrivă?  

Proiectul ordinii de zi se aprobă cu 27 voturi ,,pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

  

Vom trece la parcurgerea ordinii de zi. 

  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Tulcea nr. 24/2017 privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea 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, finanţe şi administrarea 

domeniului public.  

Aș vrea să spun că din această ședință avem aprobat Regulamentul de organizare 

și funcționare. Conform Regulamentului, avizul poate fi prezentat de către președintele 

comisiei. În cazul în care vreți să procedăm așa din ședința viitoare, amendamentul de 

la comisie poate fi prezentat de către președinte. Vom proceda așa cum considerați 

dumneavoastră.   
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Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt discuții în plen?  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Sunt 50 de unități teritoriale și 

primării și am observat că din banii pe care i-ați împărțit până și sărăcia ați politizat-o. 

Este foarte clar cum s-au dat banii către primăriile noastre, două mii de lei la toate 

primăriile PNL. Părerea mea este că ați creat deja un soft în calculator și nu puteți să 

treceți peste aceste sume.  

La acest proiect de hotărâre bănuiesc că toți colegii mei se vor abține. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Știți care este minunea? Că de obicei 

memoria are picioare scurte și vă caracterizează, ați fost vicepreședinte de Consiliu 

județean și uitați când dădeați alocări zero la localități PSD cu o nonșalanță care ne 

dezarma la acea vreme, dar asta este viața. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Era mult mai corect.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Era corect zero, în patru ani de zile?! 

Domnule Chichi, cred că ar trebui să vă reveniți și decența să primeze. Într-adevăr, 

pentru aceste sume, credeți-mă că nici nu m-am aplecat, fiind foarte mici. Nu a fost 

vorba de politizare, am încercat să duc către anumite localități, în speță Beidaud și 

altele care am considerat că au venituri foarte mici și înspre zona Deltei.  

Dacă politizarea o considerați la aceste sume înseamnă că este grav. Puteați să 

vorbiți de politizare dacă sumele erau importante și aveai ce să împarți. În acest 

moment chiar nu a fost vreo sumă mare.  

Este normal, vă înțeleg punctul de vedere. Aș vrea să priviți radiografia mult mai 

corect. Vă înțeleg pentru că trebuie să aveți o anumită poziție, vă respect, este punctul 

dvs. de vedere. Nu cred că din această sumă foarte mică poți să împarți și să mulțumești 

pe toată lumea. Într-adevăr nu a fost o alocare care să mulțumească toate UAT-urile din 

județul Tulcea și nici pe noi, Consiliul Județean, nu ne mulțumește. Dar am luat-o ca 

atare, am încercat să împart o sumă care era de neîmpărțit și, vă rog, să nu o duceți în 

zona politizării că nu are rost, din punctul meu de vedere.    

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: În Deltă ați spus dvs. că ați încercat 

să ajutați, C.A. Rosetti este tot din Deltă și are tot 2 mii lei și ghinionul că are tot un 

primar PNL. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Probabil că repartiția care a fost făcută, 

domnule Chichi, nu a atras atenția către C.A. Rosetti. Dar celelalte localități cumva, 

cele care au 2 mii de lei de la PSD sau cele care au mai mult de la PNL, credeți că a stat 

cineva să împartă această sumă infimă?! 

Eu repet, aveți o memorie extraordinar de scurtă și la un moment dat când vă 

băteați joc de anumite localități, ați uitat, și dvs. erați vicepreședintele Consiliului 

județean. Dvs. sunteți cel mai vocal acum, aș vrea să vorbească un alt consilier și l-aș fi 

ascultat, i-aș fi acceptat punctele de vedere, un consilier care este nou și care nu știe 

istoria. Ori noi o știm. Tocmai dvs. vă treziți, când aveați pixul în mână și dădeați 

alocări zero?! Domnule Chichi, haideți să reveniți cu picioarele pe pământ pentru că 

trebuie să mai aveți puțină decență și rușine. 

Dacă nu mai sunt intervenții, supun votului dvs. acest proiect de hotărâre. Cine 

este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” (grupul politic PSD și 

ALDE), 11 „abțineri” (grupul politic PNL), - voturi ,,împotrivă”. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017 
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.  

 

La solicitarea d-lui președinte Horia Teodorescu, conducerea ședinței este 

preluată de către domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru. 

 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt discuții în plen? Dacă 

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

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2017 
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 activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt discuții în plen? Dacă 

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

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”, pe anul 2017 
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 vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt intervenții? Dacă nu 

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

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea contribuției financiare a Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” 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. 
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Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, 

supun votului dvs. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

 

6. Diverse 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Dacă sunt intervenții la acest 

punct? 

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Pe data de 29 o să se  rezolve 

într-un fel, sperăm noi fericit, spun eu, problema concesiunilor și terenurilor agricole 

din Delta Dunării, asta pentru că am dezbătut problema asta aici ani de zile, aș putea să 

spun.  

Eu cred că ar trebui să se gândească executivul Consiliului Județean când o să 

inițieze o dezbatere publică și pentru concesiunile piscicole din Delta Dunării și asta 

cred că ar trebui să fie făcută cât mai repede. Delta Dunării, chiar dacă este 

administrată în mare parte de A.R.B.D.D., cred că este responsabilitatea în primul rând 

a tulcenilor și a județului. Avem acolo circa 37 de mii de hectare de terenuri care 

înseamnă amenajări piscicole și dacă auzim acum tot felul de discuții și tot felul de 

oameni își dau cu părerea despre faptul că există sau nu pește în Delta Dunării, tot noi, 

aici, trebuie să rezolvăm această problemă prin măsuri pe care noi le vom impune 

asupra concesionarilor actuali sau viitori. Și atunci, domnule președinte, cred că ar 

trebui să inițiați o dezbatere publică cât mai urgent, chiar de la începutul anului viitor 

cu privire la soarta terenurilor piscicole. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Da, domnule consilier, aveți dreptate, 

este un punct de vedere solid, va trebui făcută o dezbatere publică și pentru amenajările 

piscicole pentru că de-a lungul timpului sunt făcute o mulțime de comentarii care până 

la urmă au ca rezultat atacuri nefondate, zic eu, uneori, sau uneori, fondate, asupra 

Consiliului județean.  

O dezbatere publică trebuie să o analizăm destul de atent pentru că noi suntem 

aleși, ocupăm aceste demnități fiecare dintre noi, să aducem beneficii Consiliului 

județean, județului Tulcea. 

Știți foarte bine că va fi o dezbatere destul de aprinsă pe direcția pe care o poate 

lua aceste amenajări piscicole ținând cont de multe ONG-uri care susțin și au o anumită 

prioritate și o anumită direcție de mers către renaturare. Trebuie analizată astfel încât să 

vedem ce soluție este benefică. Dacă o dezbatere ne va duce în direcția asta, vom hotărî 

în acest sens. Trebuie să fim foarte atenți.  

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Rugămintea mea către 

Consiliul județean este ca el să fie vioara întâi în ceea ce privește dezbaterea asupra 

Deltei Dunării chiar dacă există A.R.B.D.D. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Sunt de acord cu dvs., am spus doar de 

amenajările piscicole care sunt gestionate de Consiliul județean și care, în momentul de 

față, dintr-un anumit punct privite și dintr-un anumit punct de vedere nu merg la 

randamentul pe care l-am preconizat și apoi nu aduc în totalitate sau unele aduc, în 

parte, beneficii în ceea ce înseamnă fauna piscicolă din Delta Dunării. Spun aici și 

vreau să spun că nu aduc, mare parte dintre ele, plusvaloare în ceea ce înseamnă 

revigorarea zestrei piscicole a Deltei Dunării. Altele merg pe zona pescuitului sportiv, 



 6 

în alte direcții, deci, este o dezbatere care din punctul meu de vedere trebuie făcută cu 

mare grijă și până la urmă din care să se desprindă o direcție pe care trebuie să o aplice 

Consiliul județean în ceea ce privește amenajările piscicole.  

Este adevărat, aceste amenajări piscicole nu s-au regăsit foarte bine în ceea ce 

înseamnă ghidurile pe fondurile europene, nu s-au creat facilități în ceea ce înseamnă 

finanțările, pentru revigorarea lor. 

Ceea ce spune toată lumea că în Tulcea nu prea mai avem pește este adevărat. 

Ceea ce se spune că din amenajările piscicole nu iese volumul de pește scontat pentru 

piața liberă, este adevărat. Trebuie făcut, într-adevăr, ceva.  

Aici trebuie să facem o analiză aplicată cum este mai bine să procedăm. Cred că 

formarea unei comisii, recunosc ca la început am fost sceptic dar poate ne-a dat vânt în 

vele prima comisie pe amenajările agricole cu toate neajunsurile ei, până la urmă am 

avut un suport din partea consilierilor. Și în acest caz o dezbatere pe această temă poate 

va da un rezultat care va fi benefic județului Tulcea. 

Domnul consilier județean Bejan Corneliu Silviu: Domnule președinte, în 

sprijinul și continuarea celor spune de ante vorbitorii mei, aș face și eu o propunere, 

tocmai foarte aproape de cele pronunțate de dvs.. Poate că ar trebui prin serviciul de 

specialitate, printr-o comisie pe care va trebui să o înființăm și de această dată, special 

pentru amenajările piscicole,  să se gândească cele două organisme enunțate mai înainte 

la eventuale măsuri stimulative pentru agenții economici care desfășoară activitate 

piscicolă în amenajările piscicole respective și, de ce nu, măsuri coercitive dacă aceștia 

nu-și respectă angajamentele pe care în prima fază și le-au asumat atunci când au 

semnat contractele. Mulți din ei au uitat angajamentele pe care și le-au asumat dar 

acum dacă ajung la maturitate contractele, exact ca și la cele agricole, să prindem în 

contracte prin serviciul de specialitate, prin grija executivului și cu colaborarea noastră 

niște măsuri care, repet, să-i stimuleze pe agenții economici de bună credință, să 

gândească și ei dacă pot accesa fonduri europene pentru activitatea respectivă și, repet, 

măsuri coercitive, pentru cei care nu au respectat și nu își propun să respecte 

angajamentele asumate.  

În momentul de față, eu nu mai sunt la curent cu suprafețele care au luciu de apă 

în amenajările piscicole, dar o parte din agenții economici nu mai au nici un fel de 

suprafață, nici măcar un heleșteu. Și-au pierdut cu desăvârșire obiectul de activitate. Nu 

au avut grijă nici de activele pe care le-au luat deși, în faza inițială, au achiesat la 

începutul contractului că vor avea grijă de ele și chiar vor face investiții. 

Ideea este că s-a micșorat presiunea pe fauna piscicolă din mediul natural și cred 

eu că ar trebui să crească și cantitatea de pește, poate ar trebui puțin umblat și la 

calitatea speciilor piscicole care vor fi cultivate și ar crește și cantitatea de pește în 

județul Tulcea pentru că toată lumea știe că peștele din Delta Dunării este din ce în ce 

mai puțin și provine din mediul natural. 

Legat de ce a spus domnul Bălan, cred că nu exagerez, ar trebui ca vioara întâi să 

fim noi, Consiliul județean, pentru că el este responsabil de locuitorii din aria județului. 

La un moment dat, poate nu greșesc, Rezervația și cu Consiliul județean vin puțin în 

poziții antagoniste ca interese. Rezervația este mai mult calată pe menținerea și 

păstrarea biodiversității, a asigurării liniștii faunei și vegetației din Delta Dunării pe 

când noi ca și Consiliu județean și locuitorii din teritoriul arondat Consiliului județean 
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dezvoltă și activități comerciale. Ar trebui, după părerea mea, ca noi să dirijăm în 

această acțiune, secondați de Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

Domnul consilier județean Gudu Michael: Domnule președinte, eu aș avea o 

scurtă intervenție legat de punctul nr. 1 al ordinii de zi în care am văzut că și v-ați 

supărat puțin. Fără excepție, toate primăriile care au la conducere primari de orientare 

dreapta, primari PNL, au primit acei două mii lei, ca să vorbesc exact ca în tabel. 

Explicația colegului Chichi conform căreia s-a afirmat că puțina sursă de bani 

care a fost pusă la dispoziție a fost împărțită politic, a fost taxată de dvs., pe undeva 

corect, și ați făcut recurs la istorie amintind la mandatul 2008-2012, când se împărțeau 

banii altfel.  

Eu am apreciat faptul că ați făcut recurs la istorie dar cred că ar trebui să depășim 

acea perioadă pentru că dvs., politic, ați procedat corect. Cel care împărțea banii de 

această manieră, zero lei în dreptul primăriilor PSD, v-a devenit între timp aliat. 

Celălalt coleg care era vicepreședinte a rămas în opoziție. De aceea spun, politic ați 

făcut corect dar lucrurile au evoluat și trebuie depășit acel moment.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Mulțumesc, domnule Gudu, că faceți 

apel la istorie dar istoria foarte apropiată de acum două săptămâni, o lună, spune 

altceva. Când domnul Chichi mă roagă pentru interesul județului Tulcea ceva, eu nu 

mai țin cont de acest lucru. Tocmai de aceea mă deranjează, sunt lucruri care nu se 

spun public și zic să mergem înainte pe un parteneriat cu multă decență.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnul președinte, eu toată viața 

am scris cu stiloul, să știți. Pixul nu l-am folosit niciodată iar banii nu i-am împărțit eu. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Eu nu știu domnule Chichi care era 

puterea de decizie a dvs. în Consiliul județean dar știu că erați unul din cei trei care, mă 

rog, reprezentau conducerea Consiliului județean. Dacă cumva, pe undeva vă simțiți 

lezat în ceea ce am spus eu, pot să-mi cer scuze. Nu mai demult de acum cinci zile am 

avut o discuție și mi se părea că apreciați anumite lucruri pe care le fac fără a privi 

culoarea unui om. Dacă au fost anumite discrepanțe între aceste sume foarte mici, care 

nu reprezintă mai nimic pentru un U.A.T., sunt bune aprecierile dvs. atâta timp cât nu 

poartă patosul luptei politice chiar aici în structura Consiliului județean.        

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Domnule președinte, domnul 

Gudu fiind avocat știe importanța cuvintelor și faptul că a afirmat că nu există nici o 

comună PNL care are mai mult de două mii lei, eu spun că este Ciucurova care are 

primar PNL, la fel Grindu, nu punem orașele Babadag și Măcin.  

A venit vorba despre comune din Delta Dunării care au primit  două mii și Sfântu 

Gheorghe a primit două mii nu doar C.A. Rosetti. Așa cum a spus și domnul președinte 

și ați remarcat și dvs., este greu de împărțit sărăcia.  

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă ședința de astăzi. Vă informez că 

următoarea ședință va fi pe data de 29 decembrie 2017. 

 

                    PREȘEDINTE,                                 SECRETARUL JUDEȚULUI, 

               Horia TEODORESCU                      Marius Cristi MIHAI 
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