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             ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea 

din data de 18 ianuarie 2018 

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 6 din 16 ianuarie 2018 şi dată 

publicității în ziarele ,,Delta” și „Obiectiv” din data de 17 ianuarie 2018. 

La şedinţă au participat 24 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

doamna Crețu Marieta, doamna Isacov Mirela-Liuba, domnul Lungu Gicu, domnul 

Moglan Costel, domnul Olteanu Laurențiu Florin, domnul Pîrvulescu Dumitru și 

domnul Timiș Nicoară.   

Şedinţa a fost condusă de domnul președinte Teodorescu Horia. 

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 președinte Horia Teodorescu: Bună ziua, stimați colegi și celor 

prezenți în sală. Începem ședința extraordinară a Consiliului județean de astăzi și cu 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu 

dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu 

dizabilități și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate” ; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii 

sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și 

crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Creșterea eficienței energetice a Centrului de Îngrijire și Asistență Socială din 

orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, județul Tulcea”; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Creșterea eficienței energetice a Complexului de servicii sociale cu funcțiuni 

multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea, nr. 49, 

județul Tulcea”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Creșterea eficienței energetice a Centrului de servicii sociale pentru copilul aflat 

în dificultate din comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Dunării, nr. 50, județul 

Tulcea”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. 

Nectarie” din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă nr. 57C, 

Județul Tulcea”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului 

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”; 

 

Domnul președintele Consiliului județean, domnul Horia Teodorescu, propune 

introducerea pe ordinea de zi a următoarelor  puncte, analizate de Comisiile de 

specialitate, în afara ordinii de zi: 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al 

anilor precedenţi pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat 

la sfârşitul anului 2017; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția 

Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumuri comunale şi județene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 

2018 precum și pentru estimarea sumelor 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 județene, pe unităţi administrativ – 

teritoriale, pe anii 2019 - 2021; 
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14. Diverse. 

- Plângerea prealabilă nr. 101/29.12.2017 formulată de către S.C. AGRODELTA 

SIREASA S.A., înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr.16874/ 

29.12.2017; 

   - Notificarea nr. 2102/29.12.2017 formulată de către S.C. AGRODELTA 

SIREASA S.A., înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr.  

16875/29.12.2017.. 

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi în forma propusă. Cine este pentru? Se abține 

cineva? Este cineva împotrivă?  

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate. 

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate” 

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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul consilier județean Șinghi Gheorghe: Sunt de acord în principiu cu 

aceste locuințe sociale, dar am o singură atenționare pur tehnică în ceea ce privește 

construcția acestor locuințe. Calculând, se construiește o suprafață de 434 mp cu un 

preț de peste 700 mii euro și se ajunge la un cost de 1650 de euro/mp. Am vrut să scot 

lucrul acesta în evidență, pentru colegii mei. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Da, nu aș vrea să lăsăm lucrurile fără 

un răspuns. Domnule Marinov, vă rog să răspundeți domnului consilier. 

Domnul Marinov Gabriel Teodosie, director al Direcţiei Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea: În ceea ce privește construcțiile noi, prețul pe un 

metru pătrat este limitat prin ghid, la 350 euro mp. Mă refer la construcția propriu zisă.  

Alte lucrări cum ar fi amenajarea terenului, organizare exterioatră, nu mă pricep, 

nu sunt inginer, iar restul, mă refer la reabilitarea clădirii deja existentă și anume 

Centrul de zi, pentru acesta prețurile înțeleg că sunt puțin mai ridicate, dar nu atât de 

mari. Nu știu de unde a rezultat suma pe care o discutați dar, din punct de vedere 

tehnic, putem vorbi cu proiectantul și lămuri această chestiune. Repet, prin Ghidul 

solicitantului prețurile sunt ridicate. Vorbim de valoarea totală a proiectului, nu numai 

de construire ci și despre dotare, proiectare s.a.m.d.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă mai 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” -. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte 

cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate” 

 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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

 Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte 

cu dizabilități și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuințe protejate” 

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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

 Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Creșterea eficienței energetice a Centrului de Îngrijire și Asistență 

Socială din orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, județul 

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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură  și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 
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 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Două întrebări privind proiectele 

de hotărâri nr. 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi. În primul rând, pentru fiecare proiect, aș 

vrea să mi se spună când s-a terminat ultima reparație capitală la fiecare centru.   

 O altă întrebare lămuritoare pentru mine, și vă voi citi din proiectul de hotărâre 

„subactivitățile care vor conduce direct la realizarea acestui obiectiv sunt: AII.4, AII.5, 

AII.6 în timp ce subactivitățile AI.1, AI.2, contribuie indirect la realizarea obiectivului. 

Îndeplinirea acestui obiectiv, prin activitățile specificate, va avea ca și efect obținerea 

următoarelor rezultate: R1, R2”. Unde găsim codurile acestea? 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie, director al Direcţiei Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea: Singurul centru care a beneficiat după anul 1990 

încoace de reparație capitală a fost Centrul „Dumbrava” Babadag. Lucrul acesta s-a 

întâmplat în anul 2009. Celelalte centre înscrise în lista menționată de dumneavoastră 

nu au beneficiat de reparații capitale, după anul 1990. Pe lista aceasta mai figura un al 

cincilea centru, Centrul Sulina, care nu s-a încadrat datorită anului de construcție, 

2003, iar prin ghid nu se puteau efectua astfel de lucrări, decât la construcții existente 

în jurul anului 1990. Centrul Sulina  rămâne singura construcție, dintre toate centrele 

pe care le deținem, nemodernizată și neeficientizată energetic. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Vă rog să răspundeți întrebării 

domnului consilier referitor la coduri.  

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Întra-devăr, noi nu am descris în detaliu 

ce reprezintă acel cod pentru că însemna să lungim foarte mult textul raportului. Sunt 

date tehnice din cadrul proiectului. Eram pregătiți cu aceste detalii la ședința de 

comisii. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Dați-ne soluția, poate între timp puteți 

veni cu explicații.  

 Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Poate găsiți date în  

D.A.L.I. care este anexă la proiectul de hotărâre.  

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Câte miliarde băgăm în 

„Dumbrava” Babadag, ținând cont că în 2009 a avut reparație capitală? 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Domnule consilier Chichi, aș vrea să 

fac o remarcă, chiar dacă sunt bani europeni sunt bani publici, probabil că o estimare 

dată de un S.F., bănuiesc că știți nivelul sumei din S.F, unde este o valoare, iar licitația 

este cea care joacă rolul final.  

  Domnule Marinov, spuneți care este suma estimată de S.F. pentru Centrul 

„Dumbrava” Babadag?  

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Sunt șapte proiecte, domnule președinte, 

nu le știu pe toate. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Avem suma. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: După o reparație capitală la o 

clădire, se justică asemenea sumă atât de „numeroasă” ? 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Vă dați seama că noi nu avem nici un 

cuvânt de spus în stabilirea acestor costuri, noi doar lucrările le putem discuta cu 

proiectantul. Proiectantul stabilește ce anume este de făcut.   

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Detalii privind normele, lucrările care 

trebuie executate pentru a aduce clădirea la un standard impus de reglementările date 

de comisie și legislația românească sunt unele pe care proiectantul are obligația să le 
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introducă în proiect. Centrul „Dumbrava” Babadag este un centru care arată bine până 

la un anumit moment. Aici discutăm de modernizare și de mărirea confortului 

persoanelor cu dizabilități. Chiar nu știu conținutul proiectului, dar cred că sunt lucrări 

sau investiții care lipseau din ceea ce se cerea, pentru un anumit standard. Nu iau 

apărarea nimănui pentru că nu știu structura proiectului.  

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Dacă imi permiteți, desi s-au realizat 

reparații capitale la nivelul acelui an, nu a fost făcută nicio lucrare de eficiență 

energetică, termoizolarea clădirii o facem acum. De aceea a fost introdusă în acest 

plan.    

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Sunt investiții pe fonduri europene, nu 

știu exact decât că sunt cele cu eficiență energetică pe 3.1. Acum, dacă avem 

oportunitatea să le facem și vă aduc la cunoștință că din câte știu eu, pe eficiență 

energetică, atât pe spațiile publice cât și cele private, mă refer la blocuri și construcții 

administrative, chiar nu reușim să acoperim pe fonduri europene sumele care sunt 

alocate. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să fim îngrijorați atâta timp cât se 

modernizează o clădire, mai ales că este pe componenta de eficiență energetică și nu 

știu dacă clădirile acestea aveau acest lucru. Este oportunitatea ca tot ceea ce înseamnă 

rezidențial și nerezidențial, clădiri publice și blocuri de locuințe, să facem acest lucru. 

Să nu uităm că, dacă tot ducem discuția, în sens bun, avem mari probleme la nivelul 

UAT-urilor, pe clădiri rezidențiale, asta însemnând apartamente, blocuri unde nu 

putem să facem absorbția la nivelul sumelor alocate.  

  Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnule președinte, sunt 

îngrijorat pentru că tot așa am început și la aeroport. Și acolo, după o corecție, după 

părerea mea consistentă, după ce am terminat acea lucrare. Acesta este motivul. Pe ce 

bani ați făcut acea reparație capitală și să nu apară o corecție peste câțiva ani de zile?! 

    Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Sub nicio formă, în primul rând nu este 

vorba de o lucrare de reparație capitală. 

   Domnul președinte Horia Teodorescu: Domnule Marinov, întrebarea este 

una simplă. Reparația capitală a fost făcut pe fonduri europene sau pe bugetul statului 

român și dacă a depășit termenul de cinci ani de zile? 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: A fost depășit sigur, dar la acea vreme nu 

a fost făcută și eficiența energetică. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Daca a fost înlocuită tâmplăria de 

PVC în 2009, în devizul acesta mai apare din nou tâmplărie PVC? Să verifice 

proiectantul... să nu ne suprapunem. 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Sigur ca da, acolo avem mari probleme cu 

tâmplăria de PVC existentă, tâmplăria PVC și din aluminiu. Clădirea aceea cred că este 

singura la care avem cele mai mari probleme la încălzire. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Dar este singura care a avut 

reparație capitală! 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: Vorbim de eficiența energetică.  

 Domnul președinte Horia Teodorescu: În ce an, domnule Marinov, a avut loc 

reparația? 

 Domnul Marinov Gabriel Teodosie: În 2009. Clădirea este în forma de H, pe 

două arii ale clădirii avem mari probleme cu încălzirea, și de multă vreme tot încercăm 

să facem ceva în sensul acesta dar nu am reușit până în prezent. În sfârșit, acum cu 
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aceste patru clădiri terminăm cam tot ce înseamnă eficiența energetică la nivel de 

direcție. Rămâne clădirea sau sediul administrativ. 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă mai 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” -. 

        

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea eficienței energetice a Complexului de servicii sociale cu 

funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada 

Heracleea, nr. 49, județul 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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23  

voturi ,,pentru”, 1 vot „abțineri”(dl. Chichi Nicolae),  voturi ,,împotrivă” -.  

  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții „Creșterea eficienței energetice a Centrului de servicii sociale pentru 

copilul aflat în dificultate din comuna Mahmudia, județul Tulcea, strada Dunării, 

nr. 50, județul 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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice 

„Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă 

nr.57C, Județul Tulcea” 
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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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și  de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase 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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC 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, Comisia pentru organizare și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură  și de Comisia pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24  

voturi ,,pentru”, „abțineri”- ,  voturi ,,împotrivă” -. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 

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

„Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase 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,  Comisia pentru administraţie publică locală, 

juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru 

organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și 

de Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: 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” -. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 

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

obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC 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,  Comisia pentru administraţie publică locală, 

juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru 

organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și 

de Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi turism. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

Nu au fost observații sau comentarii. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24  

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

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului 

local al anilor precedenţi pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare 

înregistrat la sfârşitul anului 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.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: 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” -. 
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13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri comunale şi județene, pe unităţi administrativ – 

teritoriale pe anul 2018 precum și pentru estimarea sumelor 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 județene, pe 

unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019-2021 

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.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, 

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

  Proiectul de hotărâre a fost votat cu 14 voturi ,,pentru” (grupul politic PSD, 

grupul politic ALDE și reprezentanții PMP), „abțineri”- , 10 voturi „împotrivă” (grupul 

politic PNL).  

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

fost adoptat. 

 

14. Diverse. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Vă rog, domnule secretar, să faceți o 

prezentare la punctul „Diverse”, la  cele doua adrese. 

        Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: În timpul ședinței ordinare 

din luna decembrie, au fost depuse cele două documente, o plângere prealabilă și o  

notificare,  formulate de către S.C. Agrodelta Sireasa S.A, care au fost adresate și 

transmise fiecărui consilier în parte.  

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Știu că sunteți în pregătirea 

bugetului pe anul 2018 și doresc să fac o mențiune; dacă este posibil ca echipa de 

handbal fete a Clubului școlar, să fie prinsă într-o poziție specială. Știm că finanțările 

se fac pe 350, dar trebuie să găsim o formulă, ca banii pe care îi dăm la Clubul de 

fotbal să îi putem da acestei echipe, dacă legislația ne permite, pentru că am vazut 

rezultatele acestei echipe, si poate reușiți să ne ajutați. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Chiar am discutat despre cele două 

ramuri sportive, handbal și volei, care au un nivel de performanță și analizăm 

posibilitatea finanțării acestora. Am toată încrederea că acest lucru se va întâmpla mai 

ales că și-au dorit-o mulți cetățeni, ne-am dorit-o și noi, consilierii, o doresc și eu, și 

mai mult ca sigur să vom găsim o soluție, să fim parte în susținerea acestor două 

ramuri sportive și nu numai, pentru că mai sunt și alte discipline sportive pentru care 

încercăm să găsim resurse pe un buget foarte sărac. Poate o să participați la o discuție 

câțiva consilieri. Trebuie spus că este cel mai slab buget al Consiliului județean, cel 

puțin așa a spus doamna director, aici de față, de când lucrează în Consiliul județean. 

Domnul consilier județean Gudu Michael: Domnule președinte, în legătură cu 

proiectul de hotărâre nr.13, unde noi am votat împotrivă, aș vrea să explic de ce am 

procedat în această manieră. Înainte de ședință am avut o întâlnire cu grupul colegilor 

consilieri P.N.L. și am primit un dosar din partea primarilor P.N.L. din județ care ne-au 



 11 

înaintat o serie de date ce reflectă programele pe care le au în derulare și cam despre ce 

sume este nevoie pentru a-și echilibra bugetele. Plecând de la premiza că înțelegem că 

sunt foarte puțini bani pe care Consiliul județean trebuie să îi drămuiască și înțelegem 

acest lucru, însă în lista cu aceste sume care sunt la dispoziția Consiliului județean am 

observat anumite discrepanțe, și nu o să revin acum la exemple, dar discrepanțele 

constau în valoarea pe care o primesc anumite primării și ce sume primesc alte 

primării. Nu dau exemple, nu mai spun din ce segment sunt, că-i de stânga sau de 

dreapta, nu asta contează. Important ca această repartiție să se facă strict nevoilor 

UAT-urilor și, în special, pun accent pe acele programe pe care le au în dezvoltare și 

care trebuie finalizate. Nu ne referim aici la sumele care sunt alocate de către finanțe. 

Acelea reprezintă cu totul altceva. Ne referim strict la sumele pe care Consiliul 

județean trebuie să le împartă. Până la următoarea ședință, unde cu siguranță se va 

repune pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, noi o să producem niște 

amendamente, și dacă se poate, să mărim acele sume.      

Domnul președinte Horia Teodorescu: Am o propunere, să aibă loc o întâlnire 

între dumneavoastră, eu sau domnul vicepreședinte Mergeani și doamna director 

economic, mâine, luni sau marți. Haideți să le discutăm puțin pentru că este deschidere 

totală în sensul acesta, să vedem dacă putem să rezolvăm ceva. 

Domnul consilier județean Gudu Michael: V-aș ruga să ne întâlnim marți, dacă 

se poate.   

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: V-aș ruga să prindeți în 

bugetul din anul acesta reparația capitală a drumului care leagă Ciucurova de Fântâna 

Mare. Am fost cu domnul Nicu Mihai, am văzut despre ce este vorba și se impune o 

reparație capitală.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Totul devine o necesitate. Sunt în 

atenția noastră inclusiv drumul spre Grindu pentru că are un grad de izolare datorită 

drumului, dar încă o dată, este un an foarte slab ținând cont că am pierdut și din sumele 

care ne alimentau bugetul și nu ascund, este un an greu din punct de vedere financiar, 

dar să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți pe parcurs. Este o speranță a mea, să 

putem să facem tot ce ne propunem pentru localitățile din județ. 

 Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Domnule președinte, acolo la 

Fântâna Mare cred că și intrarea în drumul național trebuie reglată pentru că intrarea 

este chiar în curbă.  

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Aveți depuse la mape 

declarația privind interesele personale ale alesului local care trebuie completată până la 

data de 1 februarie 2018. Este o reactualizate și depuse în dublu exemplar la secretar.  

Următoarea ședință va fi convocată pe data de 31 ianuarie 2018. Vom face 

convocare. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Vă mulțumesc pentru efortul de a fi 

prezenți la ședința de astăzi și declar închise lucrările ședinței. 

 

       PREȘEDINTE,                                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

    Horia TEODORESCU                                  Marius Cristi MIHAI 

 
 

Întocmit,  Taran Aneta     

       
Verificat, Luciana Cucerencu 


