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CONSILIUL LOCAL MACIN  

JUDETUL TULCEA  

 

 

PROCES VERBAL  

al sedintei ordinare din data de 31.08.2015  

 

Sedinta este legal constituita, fiind prezenti un numar de 17 consilieri 

alesi.  

Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei de la secretar si supune 

aprobarii ordinea de zi care cuprinde : 

  

1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei anterioare 

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea “inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al orasului Macin”-Initiator Primar 

Topoleanu Nicolae. 

3. Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 61/31.07.2015-

Vanzarea imobilului “cladire dispensar urban” (imobil nr. 5) situat in 

Macin str. Rahovei nr. 22 jud. Tulcea.-Initiator Primar Topoleanu 

Nicolae. 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de 

functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul  

serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica ale 

orasului Macin-Initiator Primar Topoleanu Nicolae. 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului « Casa de 

Cultura Grigore Kiazim » situat in  str. Vitoriei,nr. 2,orasul Macin din 

administrarea Consiliului Local Macin in administrarea Institutiei de 

Cultura « Casa  de Cultura Grigore Kiazim » Macin.-Initiator 

Viceprimar Pricop Cristian Silviu. 

6. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului orasului 

Macin,judetul Tulcea,pe luna august 2015-Initiator Primar Topoleanu 

Nicolae. 

7. Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 3 din 

29.01.2015-aprobarea « retelei de invatamant de stat preuniversitar din 

orasul Macin pentru anul 2015-2016 conform anexei »-Initiator 

Topoleanu Nicolae. 

8. Proiectul de Hotarare privind aprobarea ghidului solicitantului si a 

procedurii de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate 

pentru activitati nonprofit.- Initiator Primar Topoleanu Nicolae. 

9. Proiectul de Hotarare privind concesionarea terenului in suprafata de 

2237 mp situat in intravilanul orasului Macin,in str. Brailei nr. 9, T 

70,parcela CC 1826, bun apartinand domeniului privat al orasului 

Macin.-Initiator Primar Topoleanu Nicolae 
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          DIVERSE 

-Pentru Comisia de Urbanism raport de specialitate pentru a putea 

completa documentatia si incepe demersurile necesare pentru schimbarea 

denumirii strazii 1 Decembrie cu 1 Decembrie 1918. 

 

-Pentru Comisia Sociala raport de specialitate pentru a putea completa 

documentatia si ince demersurile necesare pentru atribuirea denumirii de 

« SFANTA PARASCHEVA » centrului de zi pentru copii din subordinea 

Serviciului Public de Asistenta Sociala Macin. 

 

 

 

 

 

 

 

D-nul Sandu Marian propune modificarea ordinii cu comasarea 

punctelor care necesita un cvorum de doua treimi astfel :punctul 5 devine 

punctul 4 si punctul 9 devine punctul 3 motivand ca nu poate asista pana 

la finalul sedintei. 

Nefiind alte discutii ,doamna presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi cu propunerile formulate de d-nul consilier Sandu Marian 

care se aproba in unanimitate. 

 

1. Procesul Verbal al sedintei anterioare d-nul Felea Gabriel 

sesizeaza eroarea de redactare din procesul verbal, in sensul ca in loc de 

sedinta ordinara, a fost numita sedinta de indata, nefiind alte discutii se 

supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare care se aproba cu un 

nr. de 17 consilieri <pentru>. 

 

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea “inventarului bunurilor 

care apartin domeniului public al orasului Macin”-Initiator Primar 

Topoleanu Nicolae. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 17 consilieri <pentru>. 

 

3. Proiectul de Hotarare privind concesionarea terenului in 

suprafata de 2237 mp situat in intravilanul orasului Macin, in str. Brailei 

nr. 9, T 70, parcela CC 1826, bun apartinand domeniului privat al orasului 

Macin.-Initiator Primar Topoleanu Nicolae 
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D-nul Catruna Nita nu participa la discutii parasind sala asfel 

ramanand un nr. de 16 consilieri. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, comisia 

economica respectiv domnul Gandac Dumitru propune un amendament si 

anume pretul redeventei anuale sa fie de 1805 lei/an respectiv 150 lei/luna 

fara T.V.A 

Se supune la vot amendamentul propus de comisia economica care 

se aproba cu un nr. de 15 voturi <pentru> ,domnul Felea Gabriel se 

<abtine> 

Nefiind alte discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se 

adopta cu votul  a 15 consilieri <pentru> , domnul Felea Gabriel se 

<abtine>. 

 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiterii 

imobilului « Casa de Cultura Grigore Kiazim » situat in  str. Vitoriei,nr. 2, 

orasul Macin din administrarea Consiliului Local Macin in administrarea 

Institutiei de Cultura « Casa  de Cultura Grigore Kiazim » Macin.-Initiator 

Viceprimar Pricop Cristian Silviu. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 17  consilieri <pentru>. 

 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului 

de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul  

serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica ale orasului 

Macin-Initiator Primar Topoleanu Nicolae. 

Domnul Sandu Marian paraseste sala astfel raman prezenti un nr. de 

16 consilieri. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 16  consilieri <pentru>. 

 

6. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului orasului Macin, 

judetul Tulcea, pe luna august 2015-Initiator Primar Topoleanu Nicolae. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Domnul Dascalu Tiberius si Staicu Dragos se retrag de la discutii 

pentru a evita o posibila situatie de conflict de interese. 
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Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se 

adopta cu votul a 13 consilieri <pentru>, domnul Felea Gabriel votand 

<Contra> 

 

7. Proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 3 din 

29.01.2015-aprobarea « retelei de invatamant de stat preuniversitar din 

orasul Macin pentru anul 2015-2016 conform anexei »-Initiator 

Topoleanu Nicolae. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 16  consilieri <pentru>. 

 

8. Proiectul de Hotarare privind aprobarea ghidului solicitantului si 

a procedurii de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate 

pentru activitati nonprofit.- Initiator Primar Topoleanu Nicolae. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 13  consilieri <pentru>,domnii Felea Gabriel , Perianu 

Alexandru, Marin Ionel se <abtin> 

9. Proiect de Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 

61/31.07.2015-Vanzarea imobilului “cladire dispensar urban” (imobil nr. 

5) situat in Macin str. Rahovei nr. 22 jud. Tulcea.-Initiator Primar 

Topoleanu Nicolae. 

Se prezinta proiectul de hotarare, materialele ce sustin proiectul, 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nefiind discutii se supuse la vot proiectul de hotarare care se adopta 

cu votul  a 15 consilieri <pentru>, domnul Felea Gabriel se <abtine>. 

 

DIVERSE: 

Pentru Comisia de Urbanism raport de specialitate pentru a putea 

completa documentatia si incepe demersurile necesare pentru schimbarea 

denumirii strazii 1 Decembrie cu 1 Decembrie 1918. 

Comisa de Urbanism acorda aviz favorabil pentru schimbarea 

denumirii strazii 1 Decembrie cu 1 decembrie 1918. 

 

Pentru Comisia Sociala raport de specialitate pentru a putea 

completa documentatia si ince demersurile necesare pentru atribuirea 

denumirii de « SFANTA PARASCHEVA » centrului de zi pentru copii 

din subordinea Serviciului Public de Asistenta Sociala Macin. 
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Comisa Socila acorda aviz favorabil pentru atribuirea denumirii de 

« SFANTA PARASCHEVA » centrului de zi pentru copii din subordinea 

Serviciului Public de Asistenta Sociala Macin. 

 

Prezentul proces verbal al sedintei ordinare  din data de 31.08.2015 

a fost supus aprobarii in plenul consiliului local din data de 30.09.2015 si 

a fost aprobat cu  17  voturi “pentru“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  SECRETAR, 

CALIN COCA STELUTA                                                    NEACSU FLORIN 

 
 

 

 

 


