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 CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Tulcea 

din data de 20 noiembrie 2017  

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Tulcea a fost convocată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 645 din data de 17 noiembrie 2017 şi 

dată publicității în ziarul ,,Delta” din data de 18 noiembrie 2017 și în ziarul „Obiectiv” 

din data de 20 noiembrie 2017. 

La şedinţă au participat 28 consilieri judeţeni din 31, absenți motivat fiind 

domnul Gudu Michael, domnul Moldoveanu Valentin și domnul Șinghi George. 

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. Cu permisiunea dumneavoastră am 

să dau citire proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 

2017; 

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

al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 

ale instituțiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean 

Tulcea, pe anul 2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe 

anul 2017; 

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

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgărașu Nou”; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și 

a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare 

infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-

Făgărașu Nou”; 

8. 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” -. 

(Lipsește din sală domnul Chiriazic Victor.) 

 

Pentru că la punctele nr. 1 și 2 de pe ordinea de zi au intervenit unele modificări 

și vom face o discuție în plen despre acestea, aș vrea să trecem peste ele și apoi vom 

reveni, după ce dezbatem celelalte puncte de pe ordinea de zi. În acest timp se va 

pregăti un amendament pentru aceste proiecte. 

Sunteți de acord? Înțeleg că sunteți de acord.  

Vom trece la parcurgerea ordinii de zi. 

  

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

cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” 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 președinte Horia Teodorescu: 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” -. 

(Lipsește din sală domnul Chiriazic Victor.) 

 

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

cheltuieli ale instituțiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului 

Judeţean 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 președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt discuții în plen? Dacă nu 

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

Domnul consilier județean Bălan Lucian: Domnule președinte, eu și doamna 

consilier Isacov Mirela-Liuba, la acest proiect de hotărâre nu participăm la vot.  

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

(Lipsește din sală domnul Chiriazic Victor.) 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

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 administraţie publică 

locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: 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” -. 

(Lipsește din sală domnul Chiriazic Victor.) 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-

Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou” 
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 președinte Horia Teodorescu: 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” -. 

(Lipsește din sală domnul Chiriazic Victor.) 

 

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

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

,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-

Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou” 

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, de Comisia pentru administraţie publică locală, 

juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia 

pentru organizare și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii 

publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 

arhitectură. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt discuții în plen? Dacă nu 

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

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 voturi „pentru”, „abțineri” -,  voturi 

,,împotrivă” -. 

(A intrat în sală domnul Chiriazic Victor.) 
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2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 președinte Horia Teodorescu: Am decalat ordinea de zi, timp în care 

am încercat să găsim o soluție cu privire la salariile de la D.G.A.S.P.C. Tulcea. Știți cu 

toții situația, probabil că v-a fost explicată și în comisii. O rog pe doamna director 

Anton Nicoleta să ne prezinte situația. 

Doamna director Anton Nicoleta: Varianta pe care o aveați propusă în 

proiectul de hotărâre, așa cum este prezentată pe laptop-urile dvs., reprezintă alocarea 

de la bugetul de stat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2017 

respectiv o economie pe care am înregistrat-o la Programul „Lapte, corn, măr” sau 

preconizăm că o înregistrăm anul acesta, respectiv total sumă 2.340 mii lei să fie 

alocată pentru cheltuielile D.G.A.S.P.C.-ului, pentru plata obligațiilor din luna 

septembrie, respectiv pentru „Bunuri și servicii”.  

Varianta care va fi prezentată în amendamentului domnului președinte presupune 

ca, pe lângă sumele despre care am vorbit mai sus, respectiv alocările de la bugetul de 

stat și economiile de la Programul „Lapte, corn, măr”, să mai alocăm o sumă de 590 

mii lei din veniturile noastre proprii iar, pe partea de cheltuieli, să fie achitate salariile 

lunii octombrie și suma pe „Bunuri și servicii” să rămână aceeași. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă la propunerea doamnei director se 

mai solicită lămuriri?  

Ceea ce observați cu toții este încercarea noastră de a asigura salariile lunii 

octombrie pentru salariații de la D.G.A.S.P.C. Am hotărât de comun acord, discutând și 

cu domnul director Marinov ca, în detrimentul altor lucruri, trebuie să asigurăm 

salarizarea lunii octombrie.  

Ceea ce vă pot spune este că acum două zile am avut o discuție cu Premierul 

României pe situația de la Tulcea, și nu numai la noi este așa, cea mai grea situație este 

la Vaslui, unde salariații de trei luni nu și-au luat salariile. A ajuns și la noi situația 

destul de nefericită.  

Ceea ce trebuie să știm cu toții este că în momentul de față am periat bugetul 

Consiliului județean, suntem pe zero, alt efort decât acesta nu se mai poate face pentru 

că nu mai avem de unde.  

Un al doilea lucru de știut este că noi aveam ca obligație să ducem până în 10% 

sumele alocate către D.G.A.S.P.C. Cred că în momentul de față ne ducem către 30%, 

aveam 27 procente alocate D.G.A.S.P.C. Asta este realitatea, trebuie să o știm cu toții, 

trebuie să ne asumăm aceste lucruri.  

Mâine aș vrea să plec din nou la București să susțin ca, din sumele aflate la 

dispoziția Guvernului, să se aloce sumele necesare pentru închiderea salariilor și a altor 

componente financiare din Direcție, astfel încât să putem închide anul așa cum trebuie.  

De asemenea, vă aduc la cunoștință că aceste lucruri le-am ridicat în ședință, nu 

numai eu ci și alți președinți de consilii județene care sunt în aceeași situație sau mai 
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gravă ca noi. Avem promisiuni că acest lucru se va regla, vom primi sumele necesare 

funcționării până la sfârșitul anului.  

Dacă nu mai sunt comentarii, vă rog, domnule vicepreședinte Mergeani, să 

prezentați amendamentul.    

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Amendamentul este următorul:  

„Având în vedere alocările bugetare aprobate prin O.U.G. nr. 83/2017 pentru finanțarea 

susținerii activității privind protecția copilului, propunem suplimentarea bugetului 

D.G.A.S.P.C. Tulcea cu suma de 590 mii lei astfel încât suma totală rectificată va fi de 

2.930 mii lei. Repartizarea pe titluri de cheltuieli va fi: Titlul X „Cheltuieli de personal” 

- 2.200 mii lei, Titlul XX „Bunuri și servicii” - 735 mii lei, Titlul 85 „Recuperare sume 

din anii precedenți” – minus 5 mii lei.  

Ca urmare, se modifică conținutul art. 1 din proiectul de hotărâre, respectiv 

anexele nr. 1 și 1a la proiectul de hotărâre.” 

 Domnul președinte Horia Teodorescu: Luând la cunoștință amendamentul, 

stimați colegi, supun votului dvs. acest amendament.  

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Ne dați un aviz de legalitate 

din partea domnului secretar, înaintea votului, că nu ne pricepem la mutat sume? 

 Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Este în regulă. Avizul de 

legalitate îl dau pe hotărâre și nu pe proiect, când o să semnez hotărârea, și o s-o 

semnez pentru că este legală. 

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: În istoria Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecție a Copilului Tulcea s-a mai întâmplat vreodată să 

rămânem fără bani?  

Domnul Marinov Teodosie, director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea: Au mai existat astfel de situații în care bugetul 

nu acoperea necesarul pentru 12 luni dar situația s-a reglementat înainte de a ajunge la 

data limită, respectiv data la care trebuiau plătite salariile.    

Domnul consilier județean Chichi Nicolae: Dar întârzierea salariilor, s-a mai 

întâmplat? 

Domnul director Marinov Teodosie: Nu, în această situație nu am fost. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votului dvs. amendamentul. 

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Doamna consilier județean  Ivanov Viorica: Domnule președinte, eu la acest 

proiect de hotărâre nu particip la vot pentru că fac parte din Consiliul de administrație 

al Direcției. 

Amendamentul a fost aprobat cu 27 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votului dvs. proiectul de 

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

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost aprobat cu 27 voturi ,,pentru”, 

„abțineri” -, voturi ,,împotrivă” -. 

Doamna Ivanov Viorica nu participă la vot. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli al Județului 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. 

Domnul vicepreședinte Mergeani Dumitru: Avem și aici un amendament și 

anume: „Ținând cont de amendamentul de la proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea 

de zi se modifică anexele nr. 1, 1a și 2 la proiectul de hotărâre.”  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Supun votului dvs. amendamentul. 

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? 

Amendamentul a fost aprobat cu 28 voturi „pentru”, „abțineri” -, voturi 

,,împotrivă” -. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitate. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi  împotrivă? 

Proiectul de hotărâre în integralitate a fost aprobat cu 28 voturi „pentru”, 

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

 

8. Diverse 

Domnul președinte Horia Teodorescu: Dacă sunt intervenții la acest punct?  

Domnul consilier județean Bălan Lucian Daniel: Eu aș dori să am o 

intervenție și nu aș vrea să o luați ca pe o pledoarie pentru mine sau pentru societatea 

pe care o conduc. Este vorba despre o discuție pe care am avut-o astăzi cu directorul 

A.Z.L.-ului și i-am spus și domniei sale că o să ridic această problemă în Consiliul 

județean.  

Noi desfășurăm un serviciu de utilitate publică nu numai pentru locuitorii unui 

cartier al municipiului adică Tudor Vladimirescu ci și pentru toți cei care locuiesc în 

partea de nord a Deltei, pentru că știm foarte bine că există o linie de transport de 

persoane regulată care face legătura între Chilia și malul stâng al Dunării. Toți aceia 

care ajung cu microbuzul în Tudor Vladimirescu, trec cu nava S.T.P.-ului spre centrul 

orașului. Pentru că este o activitate subvenționată de Primărie aș avea rugămintea către 

Consiliul județean și către direcțiile de specialitate, să promovăm un proiect de hotărâre 

prin care S.T.P. să fie scutit de plata taxei de cheu, care nu este foarte mare, dar este 

plătită de municipiu, adică dacă Primăria plătește pentru cetățenii ei, de această 

subvenție beneficiază și locuitorii județului care locuiesc în nordul Deltei Dunării.  

Vă rog să aveți în vedere acest lucru.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Este de luat în seamă, o s-o analizăm și 

cred că atâta timp cât s-ar putea reflecta în prețul biletului, tot ceea ce înseamnă 

susținerea populației pentru un preț rezonabil, eu nu cred că ar putea fi o problemă. 

Acum o s-o discutăm și nu cred că cineva ar avea ceva împotrivă în acest sens. 

Nu cred că bugetul Consiliului județean s-ar dărâma dacă nu ia nu știu ce taxă de cheu. 

Oportunitate există, vom discuta legalitatea, în rest avem toată disponibilitatea în 

acest sens, din punctul meu de vedere. 

Dacă mai sunt alte intervenții?  
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Eu vă mulțumesc pentru prezență. Sunt atât de multe probleme care apar peste 

noapte și faptul că veniți și la ședințele extraordinare este un lucru bun, astfel ne putem 

desfășura activitatea și putem duce niște documente care nu au timp de așteptare. 

Domnul secretar al județului Marius Cristi Mihai: Ședința ordinară a lunii va 

avea loc miercurea viitoare pentru că joi și vineri sunt zile libere iar comisiile de 

specialitate vor fi luni.  

Domnul președinte Horia Teodorescu: Vă mulțumesc pentru participare și 

declar închise lucrările ședinței de astăzi. 

 

 

                PREȘEDINTE,                             SECRETARUL JUDEȚULUI, 

            Horia TEODORESCU                   Marius Cristi MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Liliana Pericleanu 

Verificat, 

Luciana Cucerencu 


