
                   PROCES VERBAL 
incheiat astazi, 04.07.2016, data la care a fost convocata sedinta ordinara prin Dispozitia primarului 
comunei Tuzla nr. 136/2016 
 
            La sedinta sunt  prezenti un nr.de 15 consilieri din cei 15 consilieri locali validati. La sedinta 
participa d-nul primar Resit Taner, d-na Ganesanu Mirela –sef serviciu financiar –contabilitate, preotul 
Firte Robert, d-nul Ratoiu Nicolae si mai multi cetateni ai comunei Tuzla.  
           Sedinta are loc la sediul primariei Tuzla in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 16.00 si este 
publica.     
          Domnul presedinte de sedinta consilier Saracila Marian preia conducerea sedintei de consiliu, 
spunand ca sedinta este statutara si supune la vot ordinea de zi .  
Ordinea de zi se voteaza cu unanimitate de voturi . 
       Domnul presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:  
1. Proiect de Hotarare privind actualizarea  comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Tuzla 
nr. 3 pentru culte, juridic şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor 
cetăţenilor, administraţie publică locală – initiator primar Resit Taner  
2. Proiect de Hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna 
Tuzla, județul Constanța” – initiator primar Resit Taner 
3. Proiect de Hotarare pentru modificarea art. 6 al HCL nr. 102/2015 privind instrumentarea si 
implementarea proiectului intitulat “Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul 
Constanta”pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică– initiator primar Resit Taner 
4. Proiect de Hotarare pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 103/2015 privind aprobarea Documentatiei 
de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) intitulata “Modernizare drumuri comunale in intravilan 
comuna Tuzla, judetul Constanta”Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 
Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mica– initiator primar Resit Taner 
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea anularii certificatului de inregistrare fiscal eliberat in anul 2004 
pentru fosta « Casa de Cultura Tuzla » – initiator primar Resit Taner 
6. Proiect de Hotarare privind imputernicirea d-nului Stoica Daniel  sa reprezinte interesele U.A.T. Tuzla 
in toate adunarile generale ale actionarilor la S.C. RAJA S.A. Constanta– initiator primar Resit Taner 
7. Proiect de Hotarare privind imputernicirea d-nului Stoica Daniel sa participe la sedintele Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  Apa - Canal Constanta– initiator primar Resit Taner 
8. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in 
cadrul POAD – initiator primar Resit Taner 
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Centrului pentru Tineret “Ion Creanga” 
din comuna Tuzla, judetul Constanta – initiator primar Resit Taner   
10. Proiect de Hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta– initiator primar Resit Taner 
 Cu unanimitate de voturi se aproba suplimentarea ordinii de zi.  
 

 Avand in vedere ca in sala sunt prezenti cetateni ai comunei Tuzla, spune d-nul presedinte de 
sedinta, propun sa le dam cuvantul acestora.  
 Consilierii sunt de acord.  
 D-nul Ene, bunicul minorei Ene Catalina solicita un ajutor banesc pentru o interventie 
chirurghicala, copilul avand o tumoare la creier. Bunicul a depus o cerere inregistrata in cadrul institutiei 
cu nr. 4014/30.06.2016 insotita de documente medicale. Acesta sustine ca minora a suferit doua 
interventii chirurghicale pe creier si este posibil sa se intervina si a treia oara.   
 Bunicul minorei este intrebat de consilieri pe ce data a fost programata urmatoarea interventie 
chirurghicala. Acesta raspunde ca nu exista certitudinea ca va fi operata din nou, copilul fiind internat de 
doua luni in spital la Bucuresti.  
 D-nul presedinte de sedinta il solicita un nr. de telefon al tatalui minorei in vederea clarificarii 
acestei situatii si posibilitatea acordarii unui ajutor financiar.  



 D-nul Marioara Dragos cetean al comunei Tuzla, se adreseaza consilierilor solicitandu-le acestora 
un ajutor financiar mentionand ca este tatal a doi copii, ambii bolnavi. Cel mic in varsta de 13 ani etse 
bolnav de cancer iar celalalt in varsta de 29 ani a suferit un accident grav in urma caruia coloana 
vertebrala a fost rupta. Acesta le spune consilierilor ca este singurul sustinator financiar al familiei cu un 
venit mediu si nu reuseste sa acopere cheltuielile necesare tratamentelor pentru cei doi fii ai sai, asa cum 
reiese si din cererea cu nr. 3806/24.06.2016.   
 Consilierii hotaraesc de comun acord ca primarul sa puna la dispozitia acestora autoturismul 
primariei atunci cand au nevoie sa se deplaseze la Constanta in vederea unor controale medicale si acorda 
familiei suma de 500 lei.  
 D-nul Sefer Feki adreseaza consilierilor rugamintea de a-i aproba un abonament pe ruta Tuzla –
Mangalia si retur pentru lunile iulie, august, pentru fiul sau Sefer Ercan care desfasoara activitati sportive 
de performanta in municipiul Mangalia. 
 Consilierii sunt de acord sa suporte cheltuielile abonamentului in valoare de 700 lei pentru cele 
doua luni mentionate in cerere cu nr. 4044/30.06.2016.    
      Se trece la primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi :      

1.Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a 

Consiliului Local al comunei Tuzla, judetul Constanta  – initiator primarul comunei Resit Taner  
 D-nul presedinte de sedinta Saracila Marian le prezinta consilierilor proiectul de hotarare spunand 
ca, Consiliul Local al comunei Tuzla se organizeaza si functioneaza in conformitate cu principiile 
descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor 
administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de 
interes deosebit.  
 Autonomia locala se exercita in limitele prevazute de lege, atat in plan administrativ cat si 
financiar. 
 Consiliul local al comunei Tuzla in baza art. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, aproba Regulamentul de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local.  
  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor legale stabilite de OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si 
functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.  
 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Tuzla are ca obiect 
stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre consilierii locali alesi, a drepturilor si obligatiilor 
ce le revin in baza mandatului incredintat.                
 D-nul consilier Florea Ion propune consilierilor ca sedintele ordinare ale Consiliului Local sa fie 
convocate in perioada iunie – septembrie incepand cu orele 18:00, iar in restul anului incepand cu orele 
16.00. Sedintele pe comisii de specialitate vor fi convocate in aceeasi zi cu sedinta ordinara/extraordinara 
cu o ora/doua inainte de inceperea sedintei in functie de numarul proiectelor inscrise pe ordinea de zi.  
 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 15 voturi “pentru”,___-___voturi “ impotriva “___-
___voturi “ abtineri,” . 
 
Se trece la al doiela proiect inscris  pe ordinea de zi : 
2. PH  privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali ai Consiliului Local al com.Tuzla 
 – initiator primarul comunei Resit Taner 
 Va fac cunoscut faptul ca in urma alegerilor locale din 05.06.2016 in sedinta din 22.06.2016 s-a 
constituit Consiliul Loacal Tuzla, spune d-nul presedinte de sedinta, care pentru a putea functiona trebuie 
sa-si stabileasca si sa-si aprobe un Regulament de organizare şi funcţionare in baza urmatoarelor acte 
normative, dar si sa se stabileasca o indemnizatie consilierilor care participa la sedinte. 



D-na secretar le aduce la cunostinta consilierilor prevederilor OG 57/2015 care prevede ca in anul 
2016 pentru consilierii locali indemnizatiile de sedinta se stabilesc prin aplicare la indemnizatia 
corespunzatoare primarului, stabilita pentru luna decembrie 2013, respectiv 2.777 lei.  
   
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 15 voturi “pentru”,____-__voturi “ impotriva “____-
__voturi “ abtineri,” . 
 
 
Se trece la al treilea proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi:  
3. PH privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Tuzla pe anul 2016 - initiator 
primarul comunei Resit Taner  
     Avand in vedere referatul intocmit de d-na Ganesanu Mirela sefului serviciului financiar-
contabilitate,prin care propune urmatoarele modificari ale BVC pentru anul 2016, spune d-nul presedinte 
de sedinta.  
 Tinand cont de adresa primita din partea MDRAP nr. 29736/21.06.2016 prin care se decide 
rezilierea unilaterala a contractului de finantare inregistrat la MDRAP cu nr. 9534/15.05.2015 si UAT 
comuna Tuzla cu nr. 4787/25.05.2015, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, pentru urmatoarele 
considerente: 

UAT Tuzla are calitatea de beneficiar al Programului National de Dezvoltare locala, aprobat prin 
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare locala, ca urmare a preluarii 
obiectivului „Amenajarea infrastructurii locale retele edilitare canalizare menajera in comuna Tuzla” ca 
obiectiv de investitii in continuare”. 

Obiectivul de investitii mentionat mai sus, a fost inclus la finantare in anul 2014, prin Ordinul 
MDRAP nr. 379/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza caruia s-au alocat fonduri in 
suma de 800.000 lei, suma care a fost decontata integral.  

In anul 2015, prin Ordinul MDRAP nr. 433/2015 obiectivul de investitii mentionat mai sus, a fost 
inclus la finantare fiind incheiat contractul de finantare inregistrat la MDRAP cu nr. 9534/15.05.2015, si 
la UAT comuna Tuzla cu nr. 4787/25.05.2015 si actul aditional nr. 1 inregistrat la MDRAP cu nr. 
11802/25.08.2015 si la UAT comuna Tuzla cu nr. 7112/1.09.2015 prin care s-a alocat un credit bugetar in 
cuantum de 493.451, 73 lei suma care nu a fost decontata.  

In anul 2016, UAT comuna Tuzla nu a beneficiat de sume alocate de la bugetul de stat prin 
bugetul institutiei pentru realizarea obiectivului sus mentionat. 
 In consecinta, MDRAP a constat nerespectarea de catre UAT comuna Tuzla a prevederilor legale 
si contractuale invocate, motiv pentru care contractul de finantare MDRAP nr. 9534/15.05.2015 decide 
rezilierea unilaterala a contractul de finantare sus mentionat.    

In aceasta situatie este necesara diminuarea bugetara cu 300.000 lei la Cap. 84 « Sectiunea dezvoltare,  
capitolul transporturi, subcapitol strazi » determinata de rezilierea unilaterala a Contractului de finantare ; 
 D-na Ganesanu Mirela vine cu urmatoarele precizari : valoarea acestei investitii a fost de 
27.159.218 lei, 800.000 lei au fost decontati integral in urma contractului de finantare. S-a achitat suma de 
1.093.610,78 lei din care SC GA&MA LOGISTIC suma de 927.600,78 lei, SC DAF CONSULTING SRL 
suma de 146.050 lei si ISC suma de 19.960 lei.  
 D-na Ganesanu ii intreaba pe consilierii daca doresc continuarea proiectului din fonduri proprii.  
 D-nii consilieri Micu Constantin Florin si Buzoiu Flaviu sunt de acord cu continuarea proiectului 
din fonduri proprii in timp ce cei 13 consilieri sunt impotriva.  
 Se propune, spune d-nul presedinte de sedinta, includerea atat pe venituri cat si pe cheltuieli a 
sumei de 1.150.000 lei reprezentand 50% din valoarea proiectului aprobat de MADR « Construire cresa 
parter + 1etaj (patru grupe), comuna Tuzla, str. Constantei nr. 149. Includerea pe cheltuieli a sumei de 
280.000 lei reprezentand 50% din cheltuielile neeligibile din proiectul amintit. Atat veniturile cat si 
cheltuielile se vor opera pe capitolul 70 «Locuinte, servicii si dezvoltare ». 
 Cu unanumitate de voturi consilierii sunt de acord cu aceasta propunere.  



 Se ia in discutie achitarea sumei de 630.000 lei reprezentant Titlu Executoriu in Dosarul de 
executare silita nr. 253/2016, cu recuperarea prejudiciului stabilit prin Titlu Executoriu.   
 D-nul presedinte de sedinta, spune ca avand in vedere Sentinta Tribunalului Constanta prin care 
admite actiunea formulata de reclamanta SC PG Delta Electron SRL in contradictoriu cu parata comuna 
Tuzla, obliga comuna Tuzla catre SC PG Delta Electron la plata sumei de 600.000 lei reprezentand 
prejudiciu, la plata sumei de 3392 lei reprezentand cheltuieli de judecata.  
 D-na contabil solicita acceptul consiliului local pentru plata acestei sume in transe avand in vedere 
dosarul de executare silita nr. 253/2016 al BEJ Beciu Stelian, altfel existand posibilitatea blocarii 
conturilor.  
 D-nul presedinte de sedinta Saracila Marian intreaba: de ce noul consiliu local trebuie sa aprobe 
plata greselilor vechiului consiliu si ale fostului primar Micu, ce avocat ne-a reprezentat fata instantei in 
acest dosar, si de ce a fost reziliat contractul cu PG Delta?  
 In fata instantelor de judecata in acest dosar comuna Tuzla a fost reprezentata de d-nul avocat 
Popescu Ion, spune d-na secretar, iar contractul a fost reziliat pentru nendeplinirea clauzelor contractuale.  
 Consilierii sunt de acord cu plata in transe a sumei de 628.993 lei cu conditia recuperarii 
prejudiciului, tinand seama de faptul ca pe rolul instantei de judecata exista un proces in care vechiul 
consiliu local s-a constituit parte civila.  

Acest punct s-a adoptat cu un nr.de 13 voturi “pentru”, 1 voturi “ impotriva “ (Micu 
Constantin-Florin) 1 voturi “ abtineri,”(Sarbu Adrian).  
 Se trece la urmatorul punct privind plata sumei de 166.997,90 lei debit constituit in perioada 
ianuarie 2011-septembrie 2013, stabilit prin Sentinta Civila nr. 1420/CA/ 28.10.2015 a Tribunalului 
Constanta suma de 108.797, 54 lei debit constituit in perioada octombrie 2013- decembrie 2015, stabilita 
prin notificarea DGASPC Constanta emisa de cabinet de avocat Muhscina Silvia Margareta.  
 D-nul presedinte de sedinta, Saracila Marian, il intreaba pe d-nul consilier Micu Constantin Florin  
de ce s-a ajuns in aceasta situatie si nu au fost facute in termen platile catre DGASPC Constanta, pentru 
persoanele institutionalizate din comuna Tuzla.  
 D-nul consilier Micu Constantin Florin raspunde ca nu i s-a parut legala hotararea consiliului 
judetean prin care s-a stabilit plata serviciilor persoanelor institutionalizate din comuna Tuzla si detine 
informatii ca exista primarii care au castigat in instanta neplata acestor servicii.  
 D-na contabil precizeaza ca pentru anul 2016 suma lunara care se va deconta este de cca. 9700 lei 
conform primelor deconturi transmise de DGASPC, contract semnat ulterior intocmirii bugetului initial.  

Astfel, se supune aprobarii majorarea cheltuielilor la Cap.68 « Asigurari si asitenta sociala » cu  
suma  de 375.000 lei reprezentand contributia, (ianuarie 2011-decembrie 2016),  UAT Tuzla la finantarea 
activitatii de protectie a beneficiarilor de servicii sociale acordate de DGASPC Constanta.  
Acest punct s-a adoptat cu un nr.de 13 voturi “pentru”, 1 voturi “ impotriva (Micu Constantin 
Florin)“ 1 voturi “ abtineri,”(Sarbu Adrian). 
  Se ia in discutie acordarea sumei de 35.000 lei reprezentant premierea cuplurilor casatorite de 
peste 30 de ani.  
Acest punct s-a adoptat cu un nr.de 11 voturi “pentru”, 3 voturi “ impotriva (Micu Constantin 
Florin, Buzoiu Flaviu si Raducea Florin)“ 1 voturi “ abtineri,”(Sarbu Adrian). 
 Dupa exprimarea votului impotriva, d-nul consilier Micu Constantin Florin paraseste sala de 
sedinte.  
 Se trece la urmatorul punct privind propunerea de includere in programul de achizitii pentru anul 
2016 a serviciului de arhivare electonica si fizica a arhivei comunei Tuzla, spune d-nul presedinte de 
sedinta. Costul estimat rezultat din oferetele primite este de intre 95000 lei si 145000 lei. 
 D-nul consilier Sarbu Adrian considera ca valoarea este foarte mare si o intreaba pe d-na contabil 
daca a facut un studiu de piata si daca mai are alte oferte . 
 D-na contabil raspunde ca exista mai multe oferte si ca s-au facut si studii de piata. As dori in 
continuarea sa va prezint obligativitatea la cel putin 3 ani a intocmirii Raportului de evaluare privind 
inventarierea patrimoniului public si privat, ultima inventariere realizandu-se in anul 2013. In acest sens 



au fost solicitate oferte de la diverse firme iar cea mai avantajoasa se ridica la o valoare estimata la 90.000 
lei.   
Acest punct s-a adoptat cu un nr.de 13 voturi “pentru”, ____ voturi “ impotriva “  1 voturi “ 
abtineri,”(Sarbu Adrian).  
 
 Un alt punct al acestui proiect il reprezinta solicitarile preotilor parohi din comuna Tuzla precum si 
a comunitatii musulmane.  
 Preotul paroh al Parohiei Sfanta Ecaterina Tuzla I, Vlad Dumitru prin cererea nr. 3708/17.06.2016 
solicita sprijin financiar in vederea construirii unei capele mortuare ce va deservi Parohiei.  
 Preotul paroh al Parohiei Tuzla II, prin cererea nr. 3864/27.06.2016 solicita sprijin financiar, la 
care ataseaza un deviz estimativ de continuare a lucrarilor de construire si finisaje exterioare la biseria 
parohiala de la Parohia Tuzla II.  
 Comunitatea musulmana din comuna Tuzla solicita suma de 20.000 lei in vederea efectuarii 
urmatoarelor lucrari : inlocuirea gardului de sarma pe o lungime de 70 m din curtea geamiei cu placi de 
beton pentru care estimeaza un cost de 9000 lei, repararea gardului din cimitir pe o lungime de 150m 
pentru care a fost estimat un cost de 5000 lei, turnarea unei alei in incinta cimitirului estimata la o valoare 
de 5000 lei si lucrari in interiorul geamiei estimata la o valoare de 1000 lei.  
 Consilierii propun acordarea sumei de 20.000 lei pentru Parohia Tuzla I, suma de 83.225 lei pentru 
Parohia Tuzla II si suma de 20.000 lei pentru comunitatea musulmana.  
Acest punct s-a adoptat cu un nr.de 14 voturi “pentru”, __-__ voturi “ impotriva “  ___-___ voturi “ 
abtineri.  
 
Se trece la al patrulea proiect inscris  pe ordinea de zi : 
4. PH privind  aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 ale SC Edilitar Local 
Tuzla SRL - initiator primarul comunei Resit Taner 
     Pentru ca SC Edilitar Local Tuzla este unitate proprie in subordinea Consiliului Local Tuzla, 
acesta are competenta de a aproba situatiile financiare la fiecare exercitiu bugetar. Situatiile financiare 
care fac obiectul prezentului proiect de hotarare includ urmatoarele, spune d-nul presedinte de sedinta, 
situatii financiare incheiate la 31.12.2015, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de 
profit si pierdere, date informative, situatiilor active imobilizare, note contabile si balante, situatii anexate 
la proiectul de hotarare studiate de dvs. In sedinta pe comisii.  
 D-nul administrator al SC Edilitar Local Tuzla, Ratoiu Nicolae se adreseaza consilierilor spunand,  
se observa ca rezultatele SC Edilitar Local Tuzla sunt pe profit, iar patrimoniul, a fost gestionat corect si 
eficient. Privind aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015 ale SC Edilitar Local Tuzla 
consider ca acest proiect este corect fundamentat si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate. 
 D-nul presedinte de sedinta, il intreaba pe d-nul Ratoi Nicolae care sunt problemele cu care se 
confrunta la ora actuala?  
 D-nul Ratoiu Nicolae raspunde: avem doua obiective de finalizat respectiv rigola de pe strada 
Zorilor cu descarcare in strada Costinesti si receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul  
„Modernizare si reabilitare trama stradala in comuna Tuzla, judetul Constanta” . 
 O alta problema o reprezinta contractul incheiat intre primarie si SC Edilitar Local Tuzla SRL, 
contract finantat, pentru care nu avem acordul consiliului local pentru inceperea lucrarilor.  
 D-nul presedinte de sedinta, Saracila Marian, considera ca nu exista impedimente, drept urmare va 
puteti apuca de treaba. 
 
 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi “ abtineri,” . 
 
 



Se trece la al cincilea proiect inscris  pe ordinea de zi : 
5. PH privind aprobarea infiintarii “Clubului Sportiv Farul Tuzla” si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare al “Clubului Sportiv Farul Tuzla” - initiator primarul comunei Resit 
Taner 
 

 D-nul Saracila Marian, presedinte de sedinta, spune ca prin Hotararea Consiliului Local al  
Comunei Tuzla  nr. 21/2016,  a fost infintat clubul Sportiv Farul Tuzla, aprobat Regulamentul de 
organizare si functionare al Clubului Sportiv Farul Tuzla, organigrama clubului, insemnul persoanei 
juridice clubului si stabilirea sediului social al clubului sportiv. Clubul este persoana juridica de drept 
public,organizata sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Tuzla,normativul cu caracter local 
mentionat, stipuland obligatia executivului de a inainta spre dezbateri proiectul regulamentului  de 
organizare si functionare al acestei structuri. Clubul Sportiv Farul Tuzla, este o structura sportiva cu 
personalitate juridica de drept public, constituita in conditiile Legii nr. 69/2000  privind educatia fizica 
si sportul. 

In conditiile prevazute H.G. nr.884/ 2001, privind aprobarea Regulamentului de punere in 
aplicare a Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, art. 3, 4, respectiv dobandirea personalitatii 
juridice, de  catre Clubul Sportiv Farul Tuzla, se realizeaza dupa inregistrarea in Registrul Sportiv— 
Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica—partea I-A, tinut de Agentia Nationala 
pentru Sport, acest demers avand ca finalitate obtinerea numarului de identificare si a Certificatului de 
inregistrare sportiv. Inregistrarea in Registrul sportiv se face in  baza cererii semnate de reprezentantul 
legal al clubului sportiv, mentionandu-se in mod obligatoriu denumirea structurii sportive, sediul ( si 
dovada acestuia), numarul si actul de dispozitie al organului autoritatii publice locale in baza caruia 
functioneaza. 

 Ulterior dupa obtinerea Certificatului de identitate sportiva, tot in baza unei cereri 
adresate Agentiei Nationale pentru Sport, se obtine Avizul de constituire si Autorizatia de functionare, 
document  care atesta calitatea de persoana juridica  a clubului sportiv. 

 In conditiile art. 9 respectiv 10 din H. G. nr. 884/ 2001, pentru cluburile sportive de drept 
public, nu este necesar a se prezenta la inregistrare, hotararea judecatoreasca de infiintare sau 
inregistrare la Registrul Comertului, actul de dispozitie privind infiintarea clubului, alaturi de celelalte 
elemente mentionate anterior, fiind suficiente. 

 In conformitate cu prevederile art. 17 lit. d) respectiv 18 lit. d) din normativul mentionat, 
la cererea pentru acordarea avizului, este necesara precizarea ramurilor de Sport practicate si 
desfasurarea activitatilor   de  selectie,  pregatire si participare   la sistemul competitional national.In 
acest sens, in  cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Farul Tuzla, au 
fost inserate mai multe ramuri sportive. 

Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Farul Tuzla,prevazut ca anexa 
a hotararii consiliului  local,  este conceput  in  conditiile prevazute de art. 26(2) din H. G. nr. 
884/2001, care stipuleaza cerintelel egale privind continutul actului administrativ de dispozitie, cu 
circumstantierile prevazute de legislatia in vigoare pentru institutiile publice,  dupa cum 
urmeaza:denumirea clubului sportiv, sediul, patrimoniul, insemnele si culorile, obiectul de activitate 
cu nominalizarea expresa a ramurilor de sport, cerintele si procedura  de  dobandire si  de  pierdere  a  
calitatii  de membru, drepturile si indatoririle membrilor, regimul de discliplina pentru membrii 
clubului : recompense si sanctiuni si conditiile de acordare a acestora. 

HCL nr. 21/2016 a fost depus la Ministerul Tineretului si Sportului inregistrata cu nr. 
3150/18.03.2016 prin care solicita pentru acordarea avizului de functionare si autorizarea inscrierii in 
Registru Sportiv eliminarea unor sintagme si completarea ROF-ului. ROF –ul a fost completat 
conform cerintelor si prezentat dvs. in forma solicitata de catre MTS.  



In art. 3, 4 si 7 ale proiectului de hotarare sunt supuse aprobarii organigrama Clubului 
Sportiv, insemnul persoanei juridice si stabilirea sediului social ce constituie anexe la prezentul 
proiect.  

D-nul presedinte de sedinta, Saracila Marian, nu este de acord cu organigrama prezentata in 
art. 3.  

D-nul consilier Florea Ion propune schimbarea membrilor consiliului de administratie ai 
Clubului Sportiv Farul Tuzla stabiliti prin HCL nr. 21/2016 si face urmatoarele propuneri : ii propun 
pe d-nii Iosif Victor-Daniel si Niscoveanu Marian ca membrii ai consiliului de administratie si pe d-
nul Mircea Catalin ca presedinte onorofic ai Clubului Sportiv Farul Tuzla 

Fata de aceste considerente, propunem spre aprobare infiintarea Clubului Sportiv Farul Tuzla, 
Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Farul Tuzla, organigrama Clubului Sportiv 
Farul Tuzla, insemnul persoanei juridice Clubului Sportiv Farul Tuzla, consiliul de administratie, 
presedintele onorific, stabilirea sediului social si revocarea HCL nr. 21/3.02.2016 aprobarea infiintarii 
“Clubului Sportiv Farul Tuzla” .  
 
PH se supune la vot si se voteaza cu un nr.de 9 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “ 5 voturi “ 
abtineri,”(Pirvu Pirvu, Saracila Marian, Barbu Stefanel, Sarbu Adrian si Buzoiu Flaviu) . 
 
 
Se trece la al saselea proiect inscris  pe ordinea de zi : 

6. PH privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 617,00 mp 
din domeniul privat al comunei Tuzla, aflat pe strada Farului nr. 75, in comuna Tuzla, judetul 

        Constanta- initiator primarul comunei Resit Taner 
 

D-nul presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa de sedinta, respectiv cererea 
domnului Ciobanu Adrian prin care solicita cumpararea terenului situat pe strada Farului nr.75, in  
comuna Tuzla, in suprafata de 617,00 mp, impartit in doua categorii : teren curti constructii si teren 
agricol, propunem vanzarea acestui teren prin negociere directa. Pretul de pornire la negociere este de 7 
euro pe mp fara TVA pentru suprafata de 200 mp teren curti constructii si de 6 euro fara TVA pentru 
suprafata de 417 mp teren agricol stabilit prin raportul de evaluare intocmit de PFA Gheorghe Z. Niculae. 
Consilierii nu sunt de acord cu pretul stabilit prin raportul de evaluare si propun ca pretul de pornire la 
negociere sa fie de 10 euro/mp exclusiv TVA pentru suprafata de 200 mp teren curti constructii si de 10 
euro/mp exclusiv TVA pentru suprafata de 417 mp teren agricol, respectiv cu o valoare totala de 6170 
euro fara TVA  pentru suprafata de 617, 00 mp calculata la cursul BNR din ziua negocierii. 

 Plata reprezentand contravaloarea terenului se va face integral la data autentificarii actului de vanzare- 
cumparare. La pretul de vanzare al terenului se va  adauga  si suma de 1000 lei fara TVA reprezentand  
contravaloarea serviciilor de evaluare precum si cheltuielile privind perfectarea si intabularea actului de  
vanzare cumparare  care vor fi   suportate de Ciobanu Adrian.  

Data si ora negocierii se stabilesc se stabilesc prin dispozitia primarului si se va desfasura la sediul 
Primariei comunei Tuzla. 

 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 13 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “ 1 voturi “ 
abtineri,”(Buzoiu Flaviu) . 

 
 
 
 

 
 



 
Se trece la al saptelea proiect inscris pe ordinea de zi : 
7. PH privind constatarea incetarii  de drept a calitatii de consilier local in Consiliului Local Tuzla a 
d-nului STOICA DANIEL- initiator primarul comunei Resit Taner 
 
 D-nul presedinte de sedinta prezinta consilierilor cererea de demisie a d-nul consilier Stoica Daniel 
inregistrata cu nr. 3915/28.06.2016 si ia act de incetarea de drept a calitatii de consilier local in Consiliul 
Local Tuzla, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 4 ani conform Legii nr. 393/2004. La 
aceeasi data ii inceteaza si calitatea de mebru al comisiei de specialitate nr. 3, ca urmare a pierderii 
calitatii de consilier si declara vacant locul consilierul Stoica Daniel pe lista PSD.  
 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 13 voturi “pentru”,____voturi “ impotriva “1 voturi “ 
abtineri,”(Stoica Daniel) . 
 
Se trece la al optulea proiect inscris pe ordinea de zi : 
8. PH privind validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local Tuzla a d-nei Condrut 
Elena-Daniela - initiator primarul comunei Resit Taner 
  
    D-nul presedinte de sedinta prezinta consilierilor adresa inregistrata cu nr. 646/29.06.2016 a PSD prin 
care se solicita validarea in functia de consilier local in cadrul Consiliu Local Tuzla a d-nei Condrut 
Elena-Daniela, confirmand totodata apartenenta politica a acesteia la PSD precum si faptul ca aceasta este 
urmatorul pe lista de candidati pentru Consiliul Local Tuzla. Solicitarea de fata are in vedere incetarea de 
drept a mandatului de consilier local al d-nului Stoica Daniel ca urmare a renuntarii acestuia inaintea de 
expirarea mandatului. D-na Condrut Elena-Daniela va ocupa locul vacant in comisia 3 pentru culte, 
juridic şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţie 
publică locală, in urma incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului  Stoica Daniel ca 
urmare a incetarii mandatului inainte de expirarea normala a mandatului de consilier local.  

 Dupa adoptarea hotararii, d-na secretar o invita pe doamna Condrut Elena-Daniela sa depuna 
juramantul de credinta. Se trece la depunerea si semnarea juramantului in fata Consiliului Local conform 
formulei prevazute in legislatia in vigoare.    
 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 13 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi “ abtineri,” . 
  
Se trece la primul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
9. PH privind actualizarea  comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Tuzla nr. 3 
pentru culte, juridic şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor 
cetăţenilor, administraţie publică locală- initiator primarul comunei Resit Taner 
 
 Avand in vedere ca in proiectul anterior am aprobat validarea mandatului de consilier local in d-
nei Condrut Elena-Daniela spune d-nul presedinte de sedinta, acest proiect prevede necesitatea 
actualizarea comisie de specialitate nr. 3 intrucat d-nul consilier Stoica Daniel facea parte din aceasta 
comisie si a demisionat din Consiliul Local . Astfel comisia pentru culte, juridic şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţie publică locală va avea urmatoarea 
componenta: presedinte: Condrut Elena-Daniela,  secretar: Barbu Stefanel, membrii: Pirvu Pirvu, Ban 
Constantin, Micu Ctin Florin.  
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 13 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “1 voturi “ 
abtineri,” (Condrut Elena-Daniela). 
 
 



Se trece la al doilea proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
10. PH aprobarea privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Tuzla, județul Constanța” - initiator primarul comunei Resit Taner 

 
 Avand in vedere necesitatea modernizarii drumurilor din comuna Tuzla, spune d-nul presedinte de 
sedinta, intrucat in prezent strazile au structura rutiera alcatuita din piatra sparta si nu au capacitatea 
portanta necesara pentru traficul actual, constat ca realizarea acestei cai de comunicatii modernizate 
pentru locuitorii din comuna Tuzla va avea influente benefice imediate asupra ridicarii standardelor in 
vigoare privind conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor. Sunt necesare a se executa lucrari pe 
urmatoarele strazi :Cantonului, Plopilor, Jupiter, Trandafirului, Televiziunii, Eternitatii, Delfinului, Pietei 
si Aleea Apusului.  

Mentionez faptul că realizarea lucrărilor prevăzute în documentaţia de faţa va reprezenta, pentru 
zona în care ele se situează, o reducere  a impactului negativ asupra accesului la reţeaua agricola şi pe care 
îl au acum aceste drumuri. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a drumurilor la care ne referim reprezintă o 
îmbunătăţire a infrastructurii din cadrul spaţiului rural din zona respectivă, o îmbunătăţire a condiţiilor de 
viaţă şi a standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o oarecare măsură şi de menţinere a populaţiei 
în mediul rural. 

 PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva 
“___-___voturi“abtineri,”. 

 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
11. PH pentru modificarea art. 6 al HCL nr. 102/2015 privind instrumentarea si implementarea 
proiectului intitulat “Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul 
Constanta”pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în 
crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică- initiator primarul comunei Resit 
Taner 
Avand in vedere modificarile aduse Codului Fiscal, spune d-nul presedinte de sedinta,  prin OUG nr. 
6/2015 privind reducerea cotei standard a taxei pe valoarea adaugata si faptul ca in anul 2015, Consiliul 
Local Tuzla a adoptat  HCL nr. 102 privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat 
“Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul Constanta”pe Programul National de 
Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică, proiect ce nu a fost depus si in care apar la acest moment necocordante deoarece valoarea 
TVA-ului a scazut de la 24% la 20% iar valorile au fost calculate la cursul euro din noiembrie 2015.     
 In consecinta este necesara aprobarea modificarii art. al HCL nr. 102/2015 privind instrumentarea 
si implementarea proiectului intitulat “Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul 
Constanta”pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, astfel : 

- Cheltuieli eligibile ce urmeaza a fi decontate din contributie UE si co-finantare nationala: 
1.000.000 euro 

- Cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi acoperite din bugetul local: 141.952 euro 
- TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile 226.093 euro” 

Celelalte prevederi ale HCL nr. 102/10.11.2015 privind instrumentarea si implementarea proiectului 
intitulat “Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul Constanta”pe Programul 
National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică, raman neschimbate. 

PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 



 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
12. PH pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 103/2015 privind aprobarea Documentatiei de 
avizare a lucrarilor de interventii (DALI) intitulata “Modernizare drumuri comunale in intravilan 
comuna Tuzla, judetul Constanta”Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-
Masura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mica 

- initiator primarul comunei Resit Taner 
 Similar proiectului discutat anterior, spune d-nul presedinte de sedinta, conform modificarilor 
aduse Codului Fiscal este necesara modificarea art. 2 din HCL nr. 103/2015 privind aprobarea 
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) intitulata “Modernizare drumuri comunale in 
intravilan comuna Tuzla, judetul Constanta”Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-
Masura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scara mica, astfel:  

- valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 5.119.374 lei, (fara TVA)  echivalentul a 

1.141.952 euro preturile si normele de deviz ale lunii februarie 2015)  

- din care C+M este 4.648.700 lei (fara TVA), echivalentul a 1.044.229 euro fara TVA. 

Celelalte prevederi ale HCL nr. 103/10.11.2015 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventii (DALI) intitulata “Modernizare drumuri comunale in intravilan comuna Tuzla, judetul 
Constanta”Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 Sub-Masura 7.2 Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scara mica. 
 

PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 

 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
13. PH privind aprobarea anularii certificatului de inregistrare fiscal eliberat in anul 2004 pentru 
fosta « Casa de Cultura Tuzla » - initiator primarul comunei Resit Taner 
 D-nul presedinte de sedinta, Saracila Marian, solicita lamuriri d-nei contabil cu privire la acest 
proiect de hotarare.  
 D-na contabil spune ca ANAF-ulprin reprezentantii sai zonali a solicitat anularea certificatului de 
inregistrare fiscal eliberat in anul 2004 pentru fosta Casa de Cultura Tuzla, in prezent Centru pentru 
Tineret Ion Creanga. Solicitarea lor este motivata de lipsa inrolarii la sistemul de raportare FOREXEBUG 
si de nedepunerea situatiilor trimestriale.In prezent Centru pentru Tineret Ion Creanga functioneaza ca un 
compartiment in cadrul primariei comunei Tuzla si cu un buget distinct in cadrul bugetului consolidat al 
acesteia. Mentionez ca se va putea solicita eliberarea unui alt certificat de inregistrare fiscal atunci cand 
Centru pentru Tineret Ion Creanga va putea obtine venituri din surse proprii.  
 Astfel, propun consiliului local sa-si exprime acordul in vederea anularii codului de inregistrare 
fiscal nr. 16402667, avand ca beneficiar Centru pentru Tineret Ion Creanga, cu domiciliul fiscal in 
comuna Tuzla, Sos. Constantei nr. 82. 

PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 

 
 
 
 
 



 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
13. PH privind imputernicirea unei persoane sa reprezinte interesele U.A.T. Tuzla in toate 
adunarile generale ale actionarilor la S.C. RAJA S.A. Constanta- initiator primarul comunei Resit 
Taner 
 D-nul presedinte de sedinta, da citire expunerii de motive a primarului prin care aduce la 
cunostinta consilierilor faptul ca, comuna Tuzla este actionar la SC Raja SA Constanta este necesar ca in 
cadrul adunarilor, comuna Tuzla trebuie sa fie reprezentata de o persoana. Persoana desemnata va fi 
imputernicita sa voteze in numele Consiliului Local si sa semneze pentru acesta indiferent de tipul de 
adunare generala si de problematica expusa, numai dupa primirea acordului cu privire la problemele 
inscrise pe ordinea de zi din partea autoritatii executive.  

D-nul viceprimar Ban Constantin il propune ca reprezentant al Consiliului Local la SC Raja SA 
Constanta pe d-nul Stoica Daniel.  

PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 

 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
14. PH Privind imputernicirea unei persoane sa participe la sedintele Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara  Apa - Canal Constanta- initiator primarul comunei Resit Taner 

 Ca si in cazul proiectului anterior, spune d-nul presedinte de sedinta, este necesara desemnarea  
unui imputernicit al Consiliului Local Tuzla, de data aceasta, sa participe la sedintele Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  Apa - Canal Constanta, sa voteze in numele Consiliului Local si sa semneze 
pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, numai dupa primirea 
acordului cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi din partea autoritatii executive.  

D-nul viceprimar Ban Constantin il propune ca reprezentant al Consiliului Local la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara  Apa - Canal Constanta, pe d-nul Stoica Daniel.  

 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 
 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
15. PH privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul 
POAD- initiator primarul comunei Resit Taner 

Primaria comunei Tuzla a manifestat întotdeauna preocupări reale pentru asigurarea bunului trai al 
cetatenilor. Astfel, spune d-nul presedinte de sedinta, prioritar pentru comuna a fost să găsească soluţii 
optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile în vederea depăşirii eventualelor situaţii de risc. 

Astfel, persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 
lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre următoarele categorii: beneficiari de venit 
minim garantat, beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, pensionari al căror venit este de până la 
450 lei/lună inclusiv, persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de 
îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, vor beneficia de ajutoare alimentare in 
cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din Fondul de ajutor  

european destinat celor mai defavorizate persoane. 
Ajutoarele alimentare se vor acorda pe baza de cerere insotita de acte doveditoare, respectiv 



adeverinta Anaf, acte stare civila, acte doveditoare venituri nete lunare din luna anterioara depunerii 
cererii. 

In acest sens a fost intocmit Regulamentul de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite în cadrul 
POAD pentru persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 
lei/lună/persoană din comuna Tuzla, pe care il supunem aprobarii.  

 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 

 
Se trece la urmatorul proiect inscris suplimentar pe ordinea de zi : 
16. PH privind aprobarea raportului de activitate al Centrului pentru Tineret “Ion Creanga” din 
comuna Tuzla, judetul Constanta   - initiator primarul comunei Resit Taner 

 D-nul presedinte de sedinta, prezinta raportul de activitate al Centrului pentru Tineret Ion Creanga, 
anexa la prezentul proiect de hotarare, intocmit pe ultimele 3 luni, respectiv aprilie, mai, iunie 2016, 
activitate ce s-a desfasurat in domeniile de logistica, evidenta, mentenanta si intretinere, conform 
organigramei si fisei postului in functie de fiecare angajat in parte, conform programului de lucru. Toate 
activitatile au fost facute sub contracte de voluntariat ce au fost multiple si diversificate.  
 Proiectele si propunerile pentru pentru urmatoarele 3 luni sunt: pentru luna iulie “Povestile Marii” 
cu un cost estimativ de 1000 lei, pentru luna august “Ziua Marinei la Tuzla”, cu un cost estimativ de 2000 
lei si nu in ultimul rand  “Scoala de vara”, un program cultural-educational, sportiv propus pentru lunile 
iulie si august.   
 D-na contabil spune ca aceste sume sunt cuprinse in buget de la inceputul anului.  
 
PH se supune la vot si se adopta cu un nr.de 14 voturi “pentru”,__-__voturi “ impotriva “___-
___voturi“abtineri,”. 

 
Se trece la punctul Diverse : 
Se iau in discutie cererile numitilor Popescu Stelian si Stoian Cristian-Ionut prin care solicita 

acordarea unui ajutor pentru achizitionarea a doua bucati acumulatori pentru scaunul rulant cu care se 
deplaseaza .  

Consilierii spun ca au cunostinta despre starea de sanatate a acestora precum si faptul acestia se 
deplaseaza cu un scaun cu rotile si aproba sustinerea financiara in vederea achizitionarii acumulatorilor 
pentru scaunele rulante ale sus numitilor, achizitie ce se va face de catre institutie.  

D-na contabil spune ca in urma studierii ofertelor achizitionarea acumulatorilor se ridica la o 
valoare de 1690 lei pentru Popescu Stelian si 1490 lei pentru Stoian Cristian Ionut.  

Consilierii sunt de acord cu achizitionarea acumulatorilor.  
Se ia in discutie cererea numitei Andrei Georgiana prin care solicita acordarea unui ajutor banesc 

in suma de 8000 lei necesari pentru cheltuielile de cazare, analize etc. La centru universitar din Paris –
Franta unde va merge cu fiica sa Andrei Alexia – Maria, bolnava cu grad grav de handicap.  

Consilierii cunosc situatia minorei care a suferit un transplant de ficat si propun si aproba 
acordarea unui ajutor in valoare de 4000 lei.  

Se ia in discutie cererea numitei Saceanu Paulina prin care solicita acordarea unui ajutor in suma 
de 200 lei necesari achizitionarii de medicamente pentru inima si plamani.  

Nici de aceasta data consilierii nu sunt straini de situatie si hotararesc acordarea unui ajutor in 
valoare de 200 lei.  

Se ia in discutie cererea d-nei Rosu Ane – Maria Lucia prin solicita acordarea unui ajutor de 
inmormantare pentru sotul ei in valoare de 1000 lei.  



Consilierii resping solicitarea sus numitei motivand ca cei doi soti sunt angajati si vor primi 
sustinere financiara din partea angajatorilor.  

Se iau in discutie cererile numitilor Caragiale Elena, Iacob Atige, Buruiana Sandel, Cucu Elisabeta 
si Marinescu Cornelia prin care solicita scutirea de la taxa de habitat din impozit. 

Asa cum am mai discutat reglementarea acestei taxe de habitat se va face odata cu adoptarea 
hotaarari privind aprobarea ataxelor si impozitelor la nivelul comunei Tuzla pentru anul 2017.  

Se ia in discutie cererea numitei Caramidaru Stefania Raluca prin care solicita prinderea cainilor 
maidanezi de pe strazile Cantonului, Morii, Pasajului si Stadionului.  

D-nul primar spune ca, intradevar maidanezii din comuna reprezinta o reala problema pentru 
cetateni. Trebuie sa gasim o solutie cat mai urgent fie ia de sterlizare sau de strangere a cainilor maidanezi 
din comuna.  

Se ia in discutie cererea numitului Bucea Gheorghe prin care solicita extinderea retelei de 
canalizare de pe Aleea Apusului pana la strada Televiziunii.  

D-nul primar cunoaste situatia si are in vedere extinderea retelei de canalizare si in aceea zona.  
  D-na contabil Ganesanu Mirela propune consilierilor locali ca suma totala de acordare a 
ajutoarelor sa se regaseasca in hotararea consiliului local privind rectificarea bugetului local al comunei 
Tuzla pe anul 2016 ca „suplimentarea cheltuielilor la cap. 68 asigurari si asistenta sociala” si sa se 
materializeze intr-o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta.  
 

Nemaifiind probleme de discutat, in aceasta sedinta, d-nul presedinte de sedinta declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare a CL Tuzla din data 4.07.2016. 

        Drept care, s-a incheiat  prezentul proces-verbal intr-un exemplar care se indosariaza la sedinta. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA,                    
           
 L.S. 

   ���� …………………………….…………… 

 SĂRĂCILĂ  MARIAN  
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