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PROCES VERBAL
Al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 29 Iulie 2021

Încheiat azi, 29 iulie 2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Tulca.
Sedinta a fost convocata de catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca, prin
dispozitia nr.117 din 21 iulie 2021, tinand seama de prevederile art 196 alin 1 lit b din Ordonanta
de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu art 133 alin 2lit a si art 135 din Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul proiect al ordini de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordini de zi a sedinței Consiliului Local Tulca din
data de 29 iulie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței Consiliului Local
Tulca din data de 25.06.2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimatiei alesilor locali la nivelul
comunei Tulca
4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si
stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile
metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza
Consiliului Local Tulca , spre adoptare
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tulca.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tulca pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile augustseptembrie-octombrie 2021
9. Diverse

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în sediul
Primăriei Comunei Tulca, a Dispoziției Primarului nr. 89 din 16 iunie 2021, precum și pe site-ul
https://primaria.tulca.ro/
Prezenta consilierilor la sedinta s-a asigurat prin invitatie scrisa in care s-a nominalizat data,
locul si ora tinerii sedintei precum si ordinea de zi.
Convocarea impreuna cu documentele inscrise in ordinea de zi au fost inaintate membrilor
Consiliului Local in format electronic.
La sedinta participa d-nul Avramut Daniel primarul comunei Tulca, d-nul Lazau Alexandru
viceprimarul comunei Tulca, d-nul Cotrau Marius secretar general delegat al com Tulca.
Sedinta este inregistrata audio-video si transmisa in direct.
Sedina Consiliului Local Tulca din data de 29.07.2021 incepe cu intonarea Imnul de stat al
Romaniei, toti cei prezenti ridicandu se in picioare.
Secretarul general delegat al comunei Tulca, d-nul Cotrau Marius ureaza bun venit
participantilor la acesta sedinta si arata ca, sedinta de azi, 29.07.2021 a fost convocata de catre dnul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca, prin Dispozitia nr 117/21.07.2021, cu respectarea
tuturor procedurilor legale, cu comunicarea catre consilieri a materialelor de sedinta prin
intermediul postei electronice.
In conformitate cu art. 243 alin 1 litera j din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general delegat efectueaza apelul nominal al
consilierilor locali in ordine alfabetica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D-l consilier Ciula Cornel prezent
D-l consilier Cotrau Danial – present
D-na consilier Cotrau Ligia Gabriela- prezent
D-l consilier Dubere Ioan Adrian- prezent
D-na consilier Ilie Florentina - prezent
D-l consilier Iovan Claudiu Florin- prezent
D-l consilier Lazau Alexandru-prezent
D-l consilier Marti Florentin-prezent
D-l consilier Petran Mihai Nicu- prezent
D-l consilier Roman Lucian Emil-prezent
D-l consilierVidican Cosmin Marius-intarzie

Avand in vedere prezenta unui numar de 10 consilieri locali din totalul de 11 consilieri
alesi, secretarul general constata faptul ca sedinta este legal constituita si poate adopta hotarari.
Secretarul general delegat informeaza consilierii locali ca proiectele de hotarari inscrise pe
ordinea de zi a sedintei de azi indeplinesc conditiile prevazute de lege.
Secretarul general delegat intreaba consilierii locali daca careva dintre dansii se afla in
conflit de interese cu privire la proiectele de hotarari de pe ordinea de zi aratand faptul ca,
in conformitate cu art.228 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul

administrativ: Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I
titlul IV din Legea nr.161/2003 cu modificările ulterioare, are obligația
-să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului
administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care
ar putea produce un folos material pentru sine
-are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal
pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod
obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.
Se constatat ca nu sunt cazuri de conflicte de interese cu proiectele de hotarari de pe
ordinea de zi.
Secretarul general delegat anunta ca, anterior sedintei de azi, au avut loc sedintele pe
comisii de specialitate, toate proiectele de hotarari primind avize favorabile.
Pentru informarea corecta a consilierilor locali, s-a pus la dispozitie adresa primita de la
Institutia Prefectului Judetul Bihor, inregistrata cu nr 7530/09.07.2021 privind aplicare
prevederilor legale ce reglementeaza modul de desfasurare si de transmitere a sedintelor de
consiliu local in mediul online, pentru a se asigura accesul cetatenilor la lucrarile sedintelor si a
fi informati cu privire la deciziile luate.
Sedinta de azi 29.07.2021 este transmisa pe internet live.
Conform Hotarari Consiliului Local Tulca nr 46/27.05.2021 presedinte de sedinta pentru
lunile mai, iunie, iulie a fost ales d-nul consilier Vidican Cosmin Marius care , din pacate intarzie
din cauza traficului.
D-nul secretar general delegat al comunei Tulca anunta ca avand in vedere faptul ca
presedintele de sedinta intarzie, cu acordul consilierilor locali o sa conduca dansul sedinta pana
la aparitia acestuia.
D-nul secretar da citire Convocatorului si Dispozitiei de convocare a Consiliului Local
Tulca, apoi trece la primul punct de pe ordinea de zi a sedintei: Proiect de hotărâre privind
aprobarea ordini de zi a sedinței Consiliului Local Tulca din data de 29 iulie 2021.
Se propune suplimentarea ordini de zi cu doua puncte:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I al anului 2021.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și participarea comunei

Tulca la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” pentru obiectivul de investiții:
„REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE
“NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”

Nefiind obiectii, se supune la vot acest proiect de hotarare cu suplimentarea ceruta.

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 10 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 62 din 29 iulie 2021 privind aprobarea
ordini de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 29.07.2021.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea procesului
verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25.06.2021. Secretarul comunei
arata ca acest proces verbal a fost trimis spre consultare consilierilor locali in format electronic si
intreaba daca sant obiectii la acesta.
Nu sunt obiectii, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare sub forma inițiată.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 10 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 63 din 29 iulie 2021 privind aprobarea
Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25.06.2021, in
forma prezentata de secretarul general delegat al comunei Tulca, fara modificari sau adaugiri.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului
legitimatiei alesilor locali la nivelul comunei Tulca
D-nul secretar da citire proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tulca, si arata ca, in
conformitate cu art. 206 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, primarului, viceprimarului și consilierilor locali li se înmânează
legitimaţii, pe care aceştia au dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului.
Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, de consilier local cât, se stabilește prin
hotărâre a Guvernului. Hotărârea Guvernului nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei
pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora, reglementează obligaţia
Consiliului Local de a aproba modelul legitimaţiilor de primar, viceprimar şi de consilier local.
Dimensiunile, materialul utilizat şi aspectele de ordin tehnic privitoare la confecţionare sunt
stabilite pe baza dispoziţiilor comune din hotărârea susmenționată.
Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor se suportă din bugetul local.
Avand in vedere faptul ca nu s-au inmanat pana acuma legitimatii pentru alesii locali, desi
acesta este un drept al dumneavoastra specificat in Codul administrative la art. 206, s-a elaborate
acest proiect de hotarare .

D-nul secretar Cotrau Marius invita consilierii locali la discutii la acest proiect de
hotarare.
Nu sunt obiectii, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare sub forma inițiată.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 10 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 64 din 29 iulie 2021 privind aprobarea
modelului legitimatiei alesilor locali la nivelul comunei Tulca.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de
inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.
Secretarul general al com Tulca arata ca Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, privind
registrul agricol, cu modificările și

completările ulterioare specifica faptul ca
Art. 1 (1) În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a
terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la
dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului
agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate
prin hotărâre a Guvernului, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale
acestora.
2.Ordinul nr. .25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024
ART. 7







(1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe, municipii și sectoare
ale municipiului București de către persoanele cărora le revine, prin dispoziție a
primarului respectiv, obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport
de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către
Registrul agricol național (RAN)
(2) Secretarul General al localității coordonează, verifică și răspunde de modul de
completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către Registrul
agricol național (RAN)
(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris
al secretarului general al localității.
(4) Trimestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului
de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru
eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare
identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol și care nu sunt
reglementate prin prezentele norme.
Urmare a acestor prevederi legale, s-a initiat acest proiect de hotarare
D-nul secretar mentioneaza ca s-a atasat in documentatii si raportul intocmit de persoana
responsabila cu registrul agricol. Dansul sustine ca acest raport nu s-a mai analizat pana
acuma in sedinta de consiliu local dar de aici incolo se va face asa cum prevede legea.
Secretarul general informeza consilierii locali despre evidenta registrului agricol care se
tine atat pe support de hartie cat si pe suport electronic, pana cand se va decide sa se tina
doar electronic, datele din registrul agricol electronic vor trebui raportate si in registrul
agricol national.
D-nul primar sustine ca tendinta este de trecere catre digitalizare, noi am inceput sa
completam date in registrul electronic, este o munca destul de grea si care este o mare
consumatoare de timp dar intr-un timp foarte apropiat se vor introduce in format
electronit toate datele din registrele agricole. Dup ace se vor introduce toate datele in
registrele electronice va fi mult mai usor si pentru angajati si pentru persoanele care vor
avea nevoie de documente referitoare la registrul agricol pentru ca le va putea obtine mult
mai usor si mult mai facil.

D-nul secretar intreaba daca sunt alte intrebari sau nelamuriri la acest proiect de hotarare.
Nu sunt obiectii, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare sub forma inițiată.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 10 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 65 din 29 iulie 2021 privind analiza stadiului
de inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia
proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Tulca , spre adoptare.
Secretarul general da citire proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tulca.
Dansul arata ca, inca de la data de intrare in vigoare a Legii nr.24/2000 Republicata privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, la Art. 84 se prevedea ca,
,,Parlamentul, Guvernul si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale stabilesc,
in aplicarea normelor de tehnica legislativa prevazute in prezenta lege, regulamente proprii
cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de acte
normative in cadrul sferei lor de competenta,,.
Tot prin Legea nr.24/2000 Republicata privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, capitolul IX-Norme cu privire la actele normative adoptate de
autoritatile administratiei publice locale, face referire directa la actele normative adoptate la nivelul
administratiei publice locale
Acest lucru este intarit si prevazut de OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ care
la Anexa 1, referitoare la procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor
administrativ-teritoriale, in format electronic, art.1 lit b prevede publicarea pe pagina de internet a
Comunei a regulamentelor privind procedurile administrative,, unde se publica Regulamentul
cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari
ale autoritatilor deliberative, precum si regulamentul cuprinzand masurile metodologice,
organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive.
Aceasta procedura administrativa, prin adoptarea ei, va da o garantie a respectarii normelor
de tehnica legislativa privind elaborarea proiectelor si a hotararilor cu caracter general si individual
adoptate de Consiliul Local a Comunei Tulca.
De asemenea, prin adoptarea prezentului proiect de hotarare, se va stabili un format unic
al tuturor hotararilor adoptate de Consiliul Local, a rapoartelor de specialitate si a referatelor de
aprobare, care se vor intocmi, obligatoriu, conform prezentului model, cu mentiunea ca acesta se
adapteaza in mod corespunzator, potrivit situatiilor specifice fiecarui caz in parte.
Luand in considerare cele de mai sus si constatand ca proiectul de hotarare propus nu
contravine legii nici prin continut, nici prin redactare, indeplinind cerintele de legalitate, ca acesta
indeplineste cerintele de oportunitate si necesitate, propun Consiliului Local al Comunei Tulca
adoptarea unei hotarari privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile
metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul
Local al Comunei Tulca.

D-nul primar sustine ca aceste regulamente trebuiau facute de mult timp dar acuma se vede
ce inseamna sa avem un secretar implicat, un secretar care isi face treaba asa cum ar trebui sa-si
faca treaba un secretar de comuna, un secretar care este implicat si care i-si doreste sa faca in litera
si spiritual legii tot cee ace tine de dansul.Nu vreau sa-l laud, vreau doar sa subliniez cee ace este
de subliniat, vreau s ava aduc la cunostinta ca sunt foarte multumit de activitatea d-nului secretar.
Poate vi se par neesentiale aceste regulamente dar legislatia in vigoare prevede sa fie
adoptate.
D-nul secretar multumeste d-nului primar pentru aprecierile facute si intreaba consilierii
locali daca au intrebari la acest proiect de hotarare, specificand ca acest regulament se va gasi
publicat in Monitorul Oficial L la sectiunea Regulamente privind procedurile administrative,
alaturi de hotararili Consiliului Local, dispozitiile primarului, alaturi de statutul comunei care este
in lucru si care va fi supus spre analiza si aprobare in una dintre sedintele viitoare.
Nefiind obiectii se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului
cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari
care se inainteaza Consiliului Local Tulca , spre adoptare.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 10 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 66 din 29 iulie 2021 proiectulul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice,
termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Tulca , spre
adoptare.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tulca.
Se da citire proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tulca.
D-nul secretar arata ca, compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel
de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a asigura
aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială;
Art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,
prevede că, consiliile locale ale comunelor au obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de
organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială în baza regulamentului - cadru
prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017.
În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat prin care se propune aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la
nivelul comunei Tulca, județul Bihor, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Tulca.

Ajunge la sedinta si d-nul Vidican Cosmin Marius, presedintele de sedinta.
D-nul secretar il informeaza ca s-au parcurs primele 5 puncte de pe ordinea de zi a sedintei,
toate fiind votate cu unanimitate de voturi 10 voturi pentru si ii preda cuvantul pentru conducerea
sedintei in continuare.
D-nul Vidican Cosmin i-si cere scuze pentru intarziere si intreaba consilierii locali daca au
intrebari la acest proiect de hotarare.
Se supune la vot zi proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare al compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tulca.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 11 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 67 din 29 iulie 2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tulca.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Tulca pe anul 2021
D-nul secretar arata ca, prin hotararea nr 147/15 iulie 2021 a Consiliului Judetean Bihor, ne-a fost
repartizata suma de 224,18 mii lei repartizata asfel
-124,18 mii lei construire sala de sport comuna Tulca sat Tulca
-50 mii lei reabilitare scoala Tulca
-50 mii lei Capela Cauasd

In acest sens a fost nevoie de rectificare a bugetului local
Astfel la Venituri avem sume alocate din fondul la dispozitia consiliului judetean 224,18 mii lei

La cheltuieli avem suma totala de 224,18 mii lei asfel
- Autoritati executive 124,18 mii lei
-Invatamant 50 mii lei
Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei 50 mii lei.
D-nul Vidican Cosmin intreaba daca suma alocata pentru sala de sport acopera valoarea
totala a proiectului.
D-nul primar aduce cateva explicatii legate de acesta rectificare bugetara. Dansul afirma
ca aceste sume nu trebuiau dirijate catre sala de sport pentru ca noi nu avem nevoie la sala de sport,
acesta se va realiza prin CNI. Dansul afirma ca nu-si poate da seama de unde s-a ajuns la
formularea acesta de la Consiliul Judetean, drept pentru care banii vor fi dirijati unde se pot folosi
in alte scopuri.

D-nul primar sustine ca Scoala Generala nu a mai fost zugravita in totalitate de foarte mult
timp si impreuna cu d-na director s-a ajuns la concluzia ca este necesar sa se zugraveasca salile de
clasa pina anul viitor cand , se spera ca se va reus isa se implementeze acel program de
eficientizare energetica a scoli. Avand in vedere ca incepe un an scolar nou, este necesar ca elevii
sa se intoarca intr-o scoala curata, primitoare , mai ales dupa acesta pandemie.
D-nul Vidican Cosmin intreaba daca suma de 124,18 mii lei este la dispozitia primariei
pentru orice cheltuiala.
D-nul primar raspunde ca acea sum ava fi folosita acolo unde va fi nevoie, poate chiar pe
studii de fezabilitate, nu se intentioneaza sa se foloseasca acei bani pentru cheltuieli care nu isi au
rostul, preferam ca acei ban isa fie folositi pentru investitii.
D-nul Vidican Cosmin intreaba daca suma de 50 mii lei sunt suficienti pentru zugravirea
scolii.
D-nul primar considera ca acea sum ava ajunge si daca va fi nevoie acea suma se va
suplimenta.
D-nul Vidican Cosmin intreaba despre proiectul capelei de la Cauasd si cat se va putea
realiza din cei 50 mii lei.
D-nul primar raspunde ca s-a discutat cu mai multi constructori si saptamana viitoare vor
veni cu ofertele. Acesta suma de 50 mii lei va suplimenta suma alocata pentru capela anterior si se
va vedea cat se va putea realiza in acest an. Dansul sustine ca suma de 100 mii lei alocata de
Consiliul Judetean s-a primit in plus dupa analiza realizata de Consiliul Judetean de indeplinire a
acelor criterii pe care Tulca le-a indeplinit.
D-nul Petran Mihai are o nelamurire referitoare la capela de la Cauasd si intreaba
presedintele de sedinta la care proiect s-a referit in discutiile avute.
D-nul Vidican Cosmin sustine ca s-a discutat despre proiectul vechi al capelei si despre
proiectul nou care avea o suprafata construita mai mica si intrebarea dansului a fost daca cei 50
mii acopera proiectul mai mic, despre acesta discutanduse.
D-nul primar afirma ca dansii au cerut ca pe acesta sedinta sa se vina cu un nou proiect
care sa vina cu o suma mai mica si costuri mult mai rezonabile. Acest proiect nu este finalizat dar
saptamana viitoare va fi gata si oricum nu se va incepe nici o lucrare pana cand dansii nu vor
aproba proiectul respectiv.
D-nul Petran Mihai afirma ca nu s-a cerut sa se faca un nou proiect ci a fost prezentata o
forma care a fost discutata cu proiectantul si nu a fost votat asa ceva.
D-nul primar raspunde ca cee ace s-a prezentat nu este un proiect al capelei de la Cauasd
si cee ace s-a platit este doar un studio de fezabilitate nu proiect ethnic.
D-nul Dubere Adrian intreaba cand se va face anveloparea scolii conform acelui proiect de
reabilitare termica.
D-nul primar raspunde ca sesiunea de depunere a proiectelor incepe in 30 august si nimeni
nu poate garanta ca va fi anul viitor sau peste 2 ani.

Nefiind alte intrebari sau opinii, se supune la vot zi proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Tulca pe anul 2021.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 1 vot impotriva (Dubere
Ioan Adrian), din totalul de 11 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 68 din 29 iulie 2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Tulca pe anul 2021.
D-nul primar il intreaba pe d-nul Dubere Ioan Adrian, care a votat impotriva acestui proiect
de hotarare , care este dorinta dansului referitorla acest proiect, ce a vrut sa spuna despre acest
proiect pentru ca este importanta parerea fiecaruia.
D-nul Dubere Adrian afirma ca de jumate de an se fac doar studii de fezabilitate si rapoarte
de evaluare si nu stim cat de favorabile ne vor fi pe viitor.
D- nul primar raspunde ca s-au facut evaluari la terenurile primariei care trebuiesc
introduce in inventarul public si privat al comunei si care nu erau introduce. Dansul spune ca nu
este corect sa se faca afirmatii care apoi nu sunt sustinute si care nu se incerca sa se lamureasca.
Este usor sa acuzi dar se va vedea daca isi au sau nu rostul.

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui
de sedinta pentru lunile august-octombrie 2021
D-ul secretar arata ca avand in urma Hotararii nr 46/27 mai 2021, d-nul Vidican Cosmin a
fost ales presedinte de sedinta pentru lunile mai -iulie, se impune aegerea unui nou presedinte
pentru lunile august-octombrie 2021.
Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri pentru noul presedinte de
sedinta.
D-nul Petran Mihai propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni sa fie d-nul
consilier Dubere Ioan Adrian.
Nu sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Petran Mihai.
Se supune la vot zi proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
lunile august -octombrie 2021.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 11 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 69 din 29 iulie 2021 privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile august -octombrie 2021.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021.
D-nul secretar arata ca in conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si

completata, Consiliul local are obligatia de a aproba Raportul privind activitatea desfasurata de
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021.
La sfârşitul semestrului I 2021, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a comunei
Tulca, figurează ca angajaţi un număr de 9 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav .
Se da citire Raportului privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de pe
raza Comunei Tulca – pe anul 2021, Sem.I, lunile ianuarie-iunie.
D-nul Petran Mihai intreaba care este numarulpersoanelor cu handicap care
primescindemnizatii.
D-nul primar raspunde ca nu are aceste date dar se va interesa si se va comunica consilierilor
locali pe grupul de WhatsApp.
D-nul Marti Florentin intreaba de situatia copilului Covaciu care nu se regaseste pe acel
table.
D-nul primar ii raspunde ca se va interesa de acesta situatie si o sa I se comunice situatia
exacta.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului
privind asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021.
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 11 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 70 din 29 iulie 2021 privid aprobarea
Raportului privind asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I
al anului 2021.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și participarea comunei Tulca la „Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de
unități de învățământ” pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ÎN VEDEREA
EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”
D-nul secretar arata ca, dupa cum se stie, Consiliul Local Tulca a aprobat in sedinta
ordinara din data de 29.04.2021 o hotarare, numarul 41/29.04.2021 privind participarea comunei
noastre in cadrul acestui program.
În urma actualizării Ghidului de finanțare în anul 2021 și a modificării soluției tehnice, au
survenit anumite modificări la documentația tehnico-economică. Astfel, se impune luarea unei noi
hotărâri de către Consiliul local al comunei Tulca în vederea aprobării noilor indicatori tehnicoeconomici și pentru aprobarea participării comunei noastre în cadrul Programului de finanțare
menționat anterior, gestionat de Agenția Fondului pentru Mediu.
D-nul primar sustine ca s-a modificat ghidul solicitantului in sensul ca sumele care pot fi
accesate prin acest proiect au crescut substantial iar cofinantarea a scazut si ea substantial adica la
o suma accesata mult mai mare cota noastra de cofinantare este mult mai mica. Discutandu-se cu
proiectantul s-a ajuns la concluzia ca este bine sa se faca o investitie mai mare respective s-a optat
pentru incalzire cu pompe de caldura la scoala avand in vedere ca se pune mare accent pe energia
verde, se va face anvelopare exterioara, se vor pune geamuri triplustratificate, incalzire in

pardosea, usi schimbate in interior, grup sanitar nou, toate sistemele de Securitate la incendiu, tot
ce trebuie sa aiba o scoala la nivelul anulul 2022.
D-nul primar sustine ca, contributia noastra este de 10% si considera ca putem sa o
sustinem, trebuind sa ne obisnuim cu idea ca pe fonduri europene niumeni nu iti da daca nu
contribui sit u cu ceva.
D-na Cotrau Ligia intreaba ce se va face cu elevii cand se vor incepe lucrarile de reabilitare
a scolii.
D-nul primar raspunde ca se va incerca sa se lucreze pe timpul vacantelor scolare.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și participarea comunei Tulca la „Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de
învățământ” pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN
LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din totalul de
11 consilieri prezenți în sală Hotărârea nr. 71 din 29 iulie 2021 privid aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și participarea comunei Tulca la „Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de
învățământ” pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ÎN VEDEREA
EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR.
123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”
Se trece la punctul Diverse
D-nul Vidican Cosmin solicita sa fie prezentat proiectul capelei de la Cauasd si sa se aduca
in discutie acest proiect pentru ca avem si sumele aprobate pentru aceasta capela, sa cadem deacord
asupra proiectului, sa cerem un nou proiect sau respectam proiectul vechi, ca sa se poata incepe
demersurile
D-nul Marti florentin intreaba daca s-a primit rezultatele expertizei pentru asfaltarea din
comuna.
D-nul primar raspunde ca s-au primit doar rezultatele de laborator si in 1-2 saptamani se
va primi si expertiza.
D-nul Marti Florentin intreaba de ce trebuie lasat loc pentru accesul pompierilor si in partea
dinspre magazine cand exista acces si din alte parti, in nici o institutie nu exista acces din toate
partile.
D-nul primar raspunde ca o sa ceara parerea pompierilor si daca acestia vor spune ca se
poate inchide, se va face acest lucru.
D-nul primar sustine ca s-au inceput demersurile si pentru Planul Urbanistic General si
urmeaza sa nr formam o viziune de dezvoltare a localitatii in urmatorii 10 ani.
D-nul Petran Mihai intreaba despre lucrarea de la Cauasd, daca s-a ajun intr-un punct pe
care nu putem sa-l depasim din cauza faptului ca nu se putea sapa la momentul respective.
D-nul viceprimar raspunde ca din cauza faptului ca pamantul este foarte tare,
buldoexcavatorul nu a mai putut sapa si astfel lucrarea s-a opit.

D-nul Ciula Cornel intreaba daca asociatia sportive va mai organiza meciuri de fotbal in
comuna.
D-nul primar raspunde ca a avut o discutie cu d-l Bulzan Ioan, cel care se ocupa de asociatia
sportiva si ia transmis ca va face tot cee ace este posibil sa facem echipa de fotbal dar ar prefera
ca acesta echipa sa fie echipa tulcanilor. I s-a transmis d-nului Bulzan sa vina cu 15 tineri care isi
asuma sa faca o echipa de fotbal si au tot sprijinul nostru. Dar daca o sa fie 3-5 tulcani si 10-13 din
alte parti, dansul nu este deacord cu asa ceva. Mai mult este o chestier legata si de vaccinare, ca sa
poti juca ori esti vaccina ori faci un test cu cateva ore inainte, test care se plateste de fiecare in
parte. In urma discutiilor cu d-nul Bulzan acesta a spus ca deocamdata nu poate si nu a gasit acei
tineri care vor sa formeze o echipa de fotbal. Daca se va gasi, sunt bani alocati pentru echipa de
fotbal, dar nu-I aruncam asa pe geam, nu o sa fiu deacord, dar daca sunt doritori au tot sprijinul
din partea noastra.
D-nul Ciula Cornel sustine ca pot fi in echipa 1-3 jucatori din alta parte
D-nul Petran afirma ca daca mergi la un meci de fotbal, acei jucatori chiar daca sunt din
alta parte reprezinta comuna Tulca iar ca sa poti face o echipa cat de cat competitive, sa nu fii cuica
batailor, trebuie 2-4 jucatori care sa vina din afara.
D-nul primar sustine ca trebuie facuta diferenta dintre a face o echipa de fotbal prin care sa
incurajam miscarea, sportul sau vrem sa facem performanta in fotbal. Sunt 2 lucruri total diferite.
Noi trebuie sa facem o echipa a tulcanilor, ca si agreement, o solutie de a iesi, de a socializa nu o
echipa de performanta in fotbal.
D-nul Dubere Adrian intreaba care sunt noutatile cu gazul si cu acea comisie cu
pamanturile.
D-nul primar ii informeaza cu ultimele noutati despre situatia gazului iar referitor la acea
comisie, aceasta s-a reunit si a lucrat pe acele parcele cuprinse in acel raport de evaluare.
D-nul secretar informeaza ca acea comisia sa intrunit asa cum sa stability, a verificat fiecare
parcela cuprisa in acel raport si s-a stability clar cui ii apartine.
D-na Cotrau Ligia propune ca daca tot exista bani alocati pentru echipa de fotbal si aceasta
nu o sa joace, acei bani sa fie folositi pentru antrenarea tinerilor din comuna, ca pe viitor sa avem
echipa de fotbal numai din tulcani.
D-nul primar raspunde ca a spus de la inceput ca este deacord si ca vrea ca tulcanii sa se
implice, acei tineri trebuie sa se organizeze si vor fi sprijiniti.
In continuare d-nul secretar prezinta o cerere a d-lui Buda David Dumitru referitoare la
racordarea la apa a fermei dansului.
D-nul Ciula Cornel sustine ca daca se poate sa se gaseasca o solutie ca acesta ferma sa fie
racordata la apa.
D-nul primar sustine ca din discutiile cu dansul e lar vrea ca no isa facem o extindere a
retelei de apa pana la ferma dansului, cee ace este o cheltuiala destul de mare.
D-nul Vidican Cosmin intreaba de ce sa-l racordeze primaria la apa, sa extinda reteaua la
200-300 m pentru un singur consummator, noi ar trebui sa extindem reteaua acolo unde pe 300 m
avem 30-20-100 de consumatori, mai ales ca nu toata comuna beneficiaza de retea de apa.

D-nul Petran Mihai sustine ca ar fi bine sa gasim o modalitate de comun acord pentru a se
face o extindere si pana la ferma dansului, in limitele posibilitatilor.
D-nul Vidican Cosmin intreaba de sistemul de supraveghere video a comunei.
D-nul primar raspunde ca nu este chiar gata, se lucreaza la el, o parte dintre camera sunt
montate.
Nu mai sunt alte opinii sau intrebari, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei ordinare de azi 29 iulie 2021.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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