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PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 29.10.2021 

 

Încheiat azi, 29 octombrie 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.143/ 21.10.2021, 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 ordinare a Consiliului Local 
Tulca din data de 29 octombrie 2021. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 30.09.2021 si a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 15.10.2021 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie- 
decembrie 2021, ianuarie 2022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu 
număr cadastral 52097 înscris în CF nr. 52097 a comunei Tinca, jud. Bihor, aflat în proprietatea 
comunei Tulca, jud. Bihor 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii evenimentului,, Intalnire cu fii 
satului”,  stabilirea comitetului de organizare si a datei acestui eveniment. 

   6. Proiect de hotarare privind participarea comunei Tulca la Programul privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, acordul privind asigurarea şi susţinerea 
contribuţiei financiare proprii si aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie 
,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUC
TURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 

7. Diverse 



 

 
 
 Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în sediul 
Primăriei Comunei Tulca, a Dispoziției Primarului nr.143 din 21.10.2021, 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 29.10.2021 incepe cu intonarea Imnului de stat al 
Romaniei, toti cei prezenti ridicandu se in picioare. 

   In deschidere, d-nul primar Avramut Daniel ureaza celor prezenti bun venit la sedinta de 
astazi si spera sa putem parcurge destul de repede toate proiectele de pe ordinea de zi, avand in 
vedere si restrictiile impuse de pandemie. Dansul anunta ca toti cei prezenti in sala sunt vaccinati 
deci indeplinim toate conditiile sa fim prezenti fizic in sala si da cuvantul d-nului secretar. 

D-nul secretar saluta pe cei prezenti si arata ca, sedinta a fost convocata de  catre d-nul 
Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin dispozitia nr 143/ 21.10.2021, cu respectarea 
tuturor procedurilor legale, cu comunicarea catre consilieri a materialelor de sedinta in format 
electronic. 

Se efectueaza  apelul nominal al consilierilor locali in ordine alfabetica 

1. D-nul Ciula Cornel-prezent 
2. D-nul Cotrau Daniel- prezent 
3. D-na Cotrau Ligia Gabriela- prezent 
4. D-nul Dubere Ioan Adrian- prezent 
5. D-na Ilie Florentina- prezent 
6. D-nul Iovan Claudiu Florin- prezent 
7. D-nul Lazau Alexandru- prezent 
8. D-nul Marti Florentin- prezent 
9. D-nul Petran Mihai Nicu- prezent 
10. D-nul Roman Lucian Emil- prezent 
11. D-nul Vidican Cosmin Marius- prezent 

 
Avand in vedere prezenta unui nr de 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali 
in functie, constat ca sedinta este legal constituita si poate adopta hotarari. 
 
D-nul secretar informeza ca, proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei de 
azi indeplinesc conditiile prevazute de lege. 



 
Dansul intreaba daca cineva dintre consilieri se afla in conflict de interese cu privire la 
proiectele de hotarari de pe ordinea de zi si anununta ca, anterior sedintei de azi, au avut loc 
sedintele pe comisii de specialitate, toate proiectele de hotarari primind avize favorabile. 
 

Ca de obicei, sedinta de azi este transmisa LIVE pe internet. 
 
Conform Hotarari Consiliului Local Tulca nr 69/29.07.2021 presedinte de sedinta  pentru 
lunile august  septembrie octombrie a fost ales d -nul consilier Dubere Ioan Adrian, 
caruia ii preda cuvantul pentru conducerea sedintei. 

Presedintele de sedinta, d-nul consilier Dubere Adrian saluta pe cei prezenti si trece la lucrarile 
sedintei dand citire ordini de zi. D-nul secretar solicita suplimentarea ordini de zi  cu inca doua 
puncte 

1. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 3/2019 pentru stabilirea salariilor de bază a 
funcţionarilor publici şi personalului contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie” din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tulca și a serviciilor publice aflate în 
subordinea Consiliului Local Tulca 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Tulca si Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 
 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ordini de zi a 
sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 29 octombrie 2021, cu modificarile 
cerute. 

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. 95 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea ordini 
de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 29.10.2021 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului 
verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 30.09.2021 si a procesului verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 15.10.2021. 

Nefiind obiectii sau completari, presedinta de sedinta supune la vot acest proiect de 
hotarare. 

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. 96 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea 
procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 30.09.2021 si a 
procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 15.10.2021, 
in forma prezentata, fara modificari sau adaugiri. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:   Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui 
de sedinta pentru lunile noiembrie- decembrie 2021, ianuarie 2022. 

D-nul secretar arata ca, potrivit  Codului administrativ, şedinţele consiliului local sunt 
conduse de un preşedinte de şedinţă. Preşedintele de şedinţă se alege dintre membrii consiliului 
local, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o perioadă de cel mult 3 



luni, calitate în care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate şi procesul 
verbal al şedinţei.  

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Tulca aprobat 
prin HCL nr 38/29.04.2021, art.21 alin 3 prevede ca durata mandatului presedintelui de sedinta 
este de 3 luni. 

Cu prilejul actualei şedinţei ordinare expiră mandatul de preşedinte de şedinţă încredinţat 
domnului consilier local Dubere Ioan Adrian.  

Faţă de această situaţie este necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă pentru perioada 
noiembrie decembrie 2021- ianuarie 2022. 

Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri pentru viitorul presedinte 
de sedinta. 

D-nul Lazau Alexandru o propune pe d-na consilier Ilie Florentina. 

Nu sunt alte propuneri, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind 
alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie- decembrie 2021, ianuarie 2022. 

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. 97 din 29 octombrie 2021 privind alegerea 
d nei consilier Ilie Florentina ca presedinte de sedinta pentru lunile noiembrie- decembrie 2021, 
ianuarie 2022. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 52097 înscris în CF nr. 52097 a 
comunei Tinca, jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. Bihor 

D nul secretar arata ca se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 52097 înscris în CF nr. 52097 a 
com. Tinca, jud. Bihor, aflat în proprietatea privată a comunei Tulca, jud. Bihor. 

Se dorește dezmembrarea imobilului în 2 loturi astfel: 

 Lotul 1, în suprafață de 2.326mp; 

 Lotul 2, în suprafață de 1.515.826mp; 
Primăria Tulca a obținut Certificatul de urbanism nr. 65/04.10.2021 în scopul 

„Dezmembrarea imobilului înscris în CF 52097 Tinca în 2 loturi:  
BCPI Salonta a emis referatul de admitere pentru dezmembrarea imobilului nr. 

36529/08.10.2021, înregistrat la Registratura Primăriei Tulca sub nr. R/3495/21.10.2021, prin care 
am fost informați că în urma dezmembrării au rezultat imobilele cu numere cadastrale: 

 56863 situat în jud. Bihor, UAT Tinca, în suprafață de 2.326mp; 

 56864 situat în jud. Bihor, UAT Tulca, în suprafață de 1.515.826mp. 
pentru finalizarea dezmembrării este necesar consimțământul proprietarului notat în cartea 

funciară, în formă autentică proprietar care este comuna Tulca. 

D-nul primar afirma ca s-a mai discutat in urma cu ceva timp despre acest subiect, comuna 
Tinca vrea sa asfalteze acel drum dar suprafata cadastrata pentru drum este mai mica decat au 
nevoie ca sa poata incadra drumul, atunci ne au solicitat acel schimb de teren, pentru a avea 
cadastrat pe UAT Tinca latimea necesara pentru asfaltarea drumului. Dansul considera ca este de 
bun simt sa nu ne opunem, dar decizia este a dansilor, este si in avantajul nostru ca sa avem drum 



asfaltat prin padurea noastra. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca terenul care-l primim in schimb se afla in vecinatatea 
noastra. 

D-nul primar raspunde ca acel teren care-l primim la schimb se afla in vecinatatea noastra, 
este legat de suprafata noastra. 

Nefiind alte intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 52097 înscris în CF nr. 
52097 a comunei Tinca, jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. 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. 98 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 52097 înscris în CF nr. 52097 
a comunei Tinca, jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. Bihor. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii 
evenimentului”. Intalnire cu fii satului”, stabilirea comitetului de organizare si a datei acestui 
eveniment. 

D-nul secretar arata ca, prin acest proiect de hotarare dorim ca oamenii nascuti in comuna 
noastra, oamenii care au legatura cu acesta comuna, sa aiba propria lor sarbatoare. Satul natal 
trebuie să rămână tărâm sfânt, pentru că locul în care te-ai nascut și ai crescut rămâne cel mai sacru 
din lume” 

O comuna frumoasa de campie, cu oameni gospodari si credinciosi merita in fiecare an o 
sarbatoare pentru ca toti fii satului sa se revada si sa depaneze amintiri impreuna cu cei plecati din 
localitate. Revederea fiilor satului reprezinta un eveniment incarcat de semnificatii emotionale la 
retrairea unor clipe de neuitat ale anilor copilariei si adolescentei. 

Dorim ca fii satului, raspanditi in toate colturile lumii, sa vina in satul natal, la casa 
parintesca acolo unde copilaria si tineretea noastra s-a imbalsamat de frumusetea cuvantului 
stramosesc. 

Daca cest proiect de hotarare va fi adoptat vom putea afirma cu tarie: ,,Azi Tulca isi 
recheama fii acasa”. 

Organizarea acestui eveniment se doreste a fi un instrument cu impact local, judetean si 
national pentru promovarea comunei noastre. 

Propunem ca acest eveniment sa aiba loc anual, in a treia zi de sambata si duminica din 
luna august. 
Consideram acest proiect de hotarare oportun si binevenit. 
 

D-nul primar doreste o discutie cat mai deschisa despre acesta sarbatoare pe care o 
considera o sarbatoare a tuturor fiilor satului si a comunei noastre. Este o denumire de ,,fii ai 
satului” dar suntem 2 sate distincte si din punctul de vedere al dansului acest eveniment ar trebui 
sa se desfasoare simultan atat in Tulca cat si in satul Cauasd.. O astfel de sarbatoare este mai mult 
decat binevenita, vrem sa facem din acesta intalnire cu fii satului 2 zile de sarbatoare in care sa ne 
reintalnim cu cei pe care nu i-am vazut de foarte mult timp, sa cunoastem fii ai satului pe care nu 
i-am cunoscut pana acuma. O astfel de intalnire este binevenita si din prisma unor relatii de 



colaborare cu toti cei care mai pot intr-un fel sau altul sa ajute acesta comuna sa se dezvolte, 
tulcanii fiind raspanditi in toata lumea. 
Organizarea acestui eveniment nu va fi usoara, va fi nevoie de multa munca sa reusim sa luam 
legatura cu cat mai multi dintre potentialele persoane dispuse sa se intoarca acasa pentru o zi sau 
doua. Fiecare dintre noi va trebui sa ne implicam mai mult, va trebui sa gasim si resursele 
sentimentale sa-i facem sa se intoarca acasa. 
Prin acest proiect de hotarare am dorit sa stabilim cat mai repede data pentru ca oamenii trebuie sa 
si stabilesca din timp acesta vizita in satul natal. Vom crea si o pagina speciala pentru acest 
eveniment in care doritorii sa se inscrie, sa-si confirme prezenta 
D-nul primar doreste ca aceasta intalnire sa fie cu tenta culturala, nu neaparat un fel de zilele 
comunei cu care eram obisnuiti din alte parti. Nu va fi usor dar daca fiecare dintre noi se implica 
vom gasi cele mai bune solutii, poate ca in primul an nu o sa fie foarte usor nu o sa fie foarte multi 
participanti dar Tulca are nevoie de o astfel de intalnire. Dansul afirma ca acest eveniment este 
dedicat comunei Tulca, adica satelor Tulca si Cauasd, nu va fi nici o diferenta organizatorica intre 
Tulca si Cauasd. 

Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pe acest subiect. 
D-nul primar doreste ca fiecare consilier local sa si spuna punctul de vedere. 
D-nul Dubere Adrian considera ca ar trebui tinut cont de evolutia pandemiei, nu se stie 

daca va fi sau nu valul 5 sau ce o sa mai fie, totusi  o intalnire de genul acesta implica participarea 
pe langa cei din comuna si oameni din alte parti, adica va fi un flux mare de oameni, speram sa nu 
avem acest impediment al pandemiei. Dansul propune ca din partea Consiliului Local sa faca parte 
in comitetul de organizare al evenimentului 4 persoane , doua de la PSD si doua de la PNL. 
D-nul primar afirma ca dansul doreste ca fiecare consilier local sa faca parte din acest comitet de 
organizare, nu s-a venit cu ideea asta de la inceput nestiind daca toata lumea doreste sa se implice, 
iar referitor la pandemie, dansul spera sa nu avem probleme pana atunci. 
 D-na Ilie Florentina sustine ca ii place ideea organizarii unui astfel de eveniment si crede 
ca fiecare consilier local doreste sa se implice si intreaba unde se va organiza acest eveniment. 
 D-nul primar sustine ca se va organiza in spatii deschise, in zona terenului de fotbal de la 
Tulca si in Cauasd o sa discute cu d-nul consilier Petran Mihai , sa se gaseasca o locatie 
corespunzatoare, vor fi disponibile si caminele culturale din Tulca si Cauasd si in functie de 
numarul de persoane care vor fi. 
 D-nul Ciula Cornel sustine ca este deacord cu organizarea unui eveniment intalnire cu fii 
satului sar sustine ca 2 zile ar fi cam mult si organizat in fiecare sat este cam dificil. Dansul crede 
ca acest eveniment nu se va rezuma doar la a da mana cu cei plecati , ea va include si  ceva spectacol 
si nu crede ca aceasi formatii vor putea tine spectacol si in satul Tulca si in satul Cauasd..Aici mai 
trebuie gandit. In acelasi timp organizat si in Tulca si in Cauasd, evenimentul o sa-si piarda din 
farmec. 
 D-nul Dubere Adrian sustine ca se poate tine 2 zile, Centrul Cultural Bihor ne poate pune 
la dispozitie de la mesteri locali pana la trupe profesioniste si ansambluri folclorice, ideea este sa 
fim deacord  cu organizarea si logistica se gaseste. 
 D-nul Petran Mihai sustine ca este o initiativa foarte buna pe care o saluta. Dansul are o 
anumita rezerva privind desfasurarea simultana a acestui eveniment atat in centrul de comuna cat 
si in satul Cauasd, poate ar fi bine ori sa schimbam denumirea evenimentului din,, fii satului “in 
,,fii comunei” si sa facem evenimentul intr-un singur loc, organizarea in 2 locuri ducand si la 



cheltuieli in plus. 
 D-nul primar considera ca propunerea d-nului Petran este cea mai buna varianta, nu s-a 
mers pe acesta varianta de la inceput pentru a evita discutiile ca lasam satul Cauasd pe dinafara. 
Se poate schimba denumirea in ,,Intalnire cu fii comunei “, dansul subscriind la acesta idee. 
 D-nul Dubere Adrian sustine ca acest eveniment se poate intainde pe 2 zile, in centrul de 
comuna fiind organizat evenimente culturale si socializara, iar in alta zi in ambele sate avand loc 
evenimente mai mici, culturale. 
 D-nul Marti Florentin afirma ca se bucura ca s-a ajuns sa se organizeze un astfel de 
eveniment, fiind perfect deacord cu afirmatiile colegilor ca sa se restranga totul intr-un singur loc, 
fiind mult mai bine si spera sa fie ceva de bun augur si sa nu fie un esec ca in urma cu 3-4 ani de 
zile cand s-a mai incercat sa se organizeze un astfel de eveniment si unde nici consilierii locali nu 
au fost invitati. 
D-na Cotrau Ligia sustine ca se bucura ca sa initiat acest proiect de intalnire cu fii satului, fiind 
deacord sa ajute cu tot ce poate la organizarea acestui eveniment. 
 D-nul Roman Lucian afirma ca este o initiativa laudabila si il felicita pe domnul primar 
pentru acest lucru. Dansul sustine ca si in zona mai sunt astfel de evenimente si poate ar trebui 
combinat cu zilele comunei pentru a fi un eveniment de amploare iar legat de locatie dansul 
considera ca ar fi mai bine sa se organizeze in Tulca, fiind dificil sa organizam in 2 locatii. 
 D-nul primar sustine ca ideea d-nului consilier Roman Lucian este foarte buna, idea de 
intalnire cu fii comunei fiid ceva ce da evenimentului o importanta mai culturala dar se poate 
denumi ,,Ziua comunei Tulca- Intalnire cu fii comunei Tulca”. 
 D-nul Iovan Claudiu considera o idee extrem de buna si sustine ca trebuie sa participe toti 
consilierii locali la organizarea acestui eveniment. 
 D-nul Vidican Cosmin afirma ca este o idee buna, demult s-a tot vorbit despre un astfel de 
eveniment si sustine ca denumirea de Intalnire cu fii satului are o cu totul alta conotanta fata de 
Zilele comunei, sunt 2 chestii total diferite. Referitor la locatie dansul crede nu o sa fie o problema 
pentru locuitori satului Cauasd sa vina la Tulca dar se poate organiza un an in satul Tulca si anul 
urmator in satul Cauasd. Intr-o zi se poate organiza intalnire cu fii satului si in a doua zi partea de 
zilele comunei. Dansul isi afirma toata sustinerea lui, poate ar trebui gasite si alte surse de finantare 
nu numai cele de la bugetul local. 
 D-nul Cotrau Daniel afirma ca este o initiativa foarte buna la care subscrie si dansul cu 
mare drag, este bine ca avem si o data stabilita pentru ca oamenii sa stie din timp sa-si planifice si 
sustine ca acest eveniment trebuie sa aiba loc intr-o singura locatie si crede ca o sa se implice 
fiecare consilier pentru a iesi un eveniment reusit. 
 D-nul viceprimar Lazau Alexandru sustine ca  este bucuros ca fiecare consilier doreste sa 
se implice si apreciaza acesta initiativa, se poate tine o zi intalnire cu fii comunei si o zi ziua 
comunei si nu crede ca denumirea are mare importanta, iar referitor la sursele de finantare dansul 
este convins ca impreuna vom gasi solutiile cele mai bune si vom reusi sa ducem la bun sfarsit 
acest eveniment. 
 D-nul primar sustine ca atunci cand s-a gandit acest eveniment s-a gandit din perspectiva 
concediilor raportat la perioada de concedii, in general in toata lumea, luna august fiind luna 
concediilor si s-a considerat ca aceasta este una dintre cele mai potrivite date. 
 Presedintele de sedinta sustine ca, avand in vedere propunerile facute pentru acest proiect, 
acesta se poate supune la vot. 



 D-nul secretar sintetizeaza discutiile si afirma ca din discursurile avute, ramane ca data sa 
fie cea propusa adica  a treia zi de sambata si duminica din luna august, iar comitetul de organizare 
sa fie format din primar, viceprimar, secretar, director scoala, preot Tulca, preot Cauasd, pastor 
Tulca, pastor Cauasd, reprezentanti ai cultului penticostal 2, si 10 consilieri locali, iar o problema 
foarte importanta care mai trebuie stabilita este denumirea evenimentului. 
 D-nul primar propune ca acest eveniment sa poarte numele,,Zilele Comunei Tulca-Intalnire 
cu fii comunei Tulca”. 
D-nul primar cere voie presedintelui de sedinta ca in mod simbolic sa voteze si el pentru acest 
proiect de hotarare. 

 Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii 
evenimentului”. Intalnire cu fii satului”, stabilirea comitetului de organizare si a datei acestui 
eveniment. 

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. 99 din 29 octombrie 2021 privind aprobarea 
organizarii evenimentului”. Intalnire cu fii satului”, stabilirea comitetului de organizare si a 
datei acestui eveniment. 

 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:   . Proiect de hotarare privind participarea comunei 
Tulca la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, 
acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii si aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie 
,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUC
TURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 

 D-nul secretar arata ca, in prezent, sistemul de iluminat public din comuna Tulca nu mai 
corespunde cu cerințele actuale privind consumul de energie electrică, eficiența, confortul 
cetățenilor și implicit nu se mai încadrează în strategia de reducere a emisiilor de CO2; în 
consecință, este absolut necesară modernizarea și eficientizarea întregului sistem de iluminat 
public din UAT Tulca prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protecție și 
rezistență la impact ridicate, care să asigure condițiile pentru păstrarea în timp a caracteristicilor 
inițiale și reducerea cheltuielilor de întreținere.  

Proiectul propus va fi depus spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin 
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Finanțarea 
nerambursabilă obținută prin acest program este indispensabilă comunei Tulca pentru a realiza 
această investiție propusă, necesară și oportună și care prezintă un însemnat aport spre dezvoltarea 
infrastructurii de iluminat public al UAT Tulca, premisă pentru creșterea socio-economică a 
localității. 
Indicatori tehnici:  

Proiectul propune modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea celor 450 de 
aparate de iluminat existente în zona de intervenție de pe raza comunei Tulca, conform raportului 
de audit energetic, cu aparate de iluminat noi cu LED, echipate cu sisteme de telegestiune în punct 
luminos. Se va asigura un iluminat uniform, conform standardelor europene de iluminat, în vigoare 
la această dată, cu un impact social și economic net superior. 

Consumul de energie electrică și emisiile de CO2 se vor diminua cu cca. 81%. 
 



 
Indicatori economici: 

Valoarea totală a proiectului, conform devizului general este de 1,260,397.32 lei cu TVA 
din care : 

- Eligibil nerambursabil – finanțat de catre AFM: 999,489.04 lei; 
- Neeligibil - conform Ghidului solicitantului: 11,036.02 lei; 
- Contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile - conform Ghidul 

solicitantului: 249,872.26 lei. 
 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari la acest subiect. 

D-nul primar afirma ca acest proiect este unul de mare interes pentru comuna noastra si 
considera ca prin acerst proiect s-ar adduce un plus standardului de viata al locuitorilor comunei 
noastre, iluminatul public efficient si cu consum cat mai mic de energie electrica este un deziderat 
al tuturor. Dansul crede ca avem mare nevoie de un astfel de proiect prin care in primul rand se si 
reduce consumul de energie electrica care este din ce in ce mai scumpa, creste eficientizarea 
energetica a comunei noastre.Este un proiect mare pentru care va trebui sa facem toate eforturile 
sa fie implementat, sesiunea este deja deschisa, dupa hotararea de astazi in cateva zile suntem in 
masura sa si depunem acest proiect la Administratia Fondului de mediu. 

D-nul Marti Florentin intreaba daca aceste becuri cu led care se vor pune vor fi racordate 
la retea si daca nu s-ar putea face sa se puna panouri solare. 

D-nul primar raspunde ca aceste becuri vor fi racordate la retea, s-a discutat si acest aspect 
privind panourile solare dar deocamdata infrastructura necesara nu este disponibila, este destul de 
complicat pentru ca la panourile solare trebuie ca energia sa fie inmagazinata si este foarte 
complicat in acest moment. 

D-nul viceprimar afirma ca, avand in vedere ca prin acest sistem se reduc cheltuielile cu 80%, este 
un system bun si speram ca sa si obtinem finantarea pentru acesta  , mai ales ca acest proiect de 
hotarare este al 100 lea din anul acesta. Nu sunt alte discutii, presedintele de sedinta supune la vot 
. Proiectul de hotarare privind participarea comunei Tulca la Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public, acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei 
financiare proprii si aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitie 
,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUC
TURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA 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. 100 din 29 octombrie 2021 privind participarea 
comunei Tulca la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public, acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii si 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investitie 
,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRAST
RUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 
 D-nul secretar arata ca tocmai s-a adoptat Hotararea nr 100 din anul acesta ceea ce 
inseamna ca de la inceputul anului, consilierii locali au studiat, dezbatut si aprobat 100 hotarari de 



consiliu local, noi am initiat si argumentat peste 100 de proiecte de hotarari, an initiat 100 de 
referate de specialitate si 100 rapoarte de aprobare iar dansii, in comisiile de specialitate au emis 
peste 100 de avize. Aceste hotarari au fost luate pentru buna functionare a consiliului local si al 
primariei si in interesul comunei. 

  

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 
3/2019 pentru stabilirea salariilor de bază a funcţionarilor publici şi personalului contractual 
aferent familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tulca și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Tulca. 

D-nul secretar arata ca, in baza dispozițiilor HCL nr. 3/2019 privind stabilirea salariilor de 
bază, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tulca, coroborate cu dispozițiile HCL nr. 20/2021 privind menținerea în plată 
a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tulca, la nivelul aferent lunii decembrie 2020; 

Având în vedere HCL nr. 61/2021 privind înființarea Serviciului Public de Gospodarire 
Comunală TULCA, în subordinea Consiliului Local al comunei  Tulca, precizând faptul că 
structura organizatorică a serviciului necesită o funcție contractuală de conducere de șef serviciu, 
funcție pentru care nu este stabilit salariul aferent; 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, se impune completarea HCL nr. 3/2019 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent 
familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Tulca și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Tulca, potrivit Anexei care face 
parte integrantă din prezentul referat, prin stabilirea salariului de bază pentru funcția contractuală 
de conducere de șef serviciu, celelalte salarii fiind menținute în plată, la nivelul aferent lunii 
decembrie 2020, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021. 

Din punct de vedere al legalității: se constată că actul administrativ întrunește condiţiile de 
fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă.  

Presedintele de sedinta invita consilierii locali la discutii. 
D-nul Petran Mihai sustine ca din sedinta anterioara a inteles ca postul de sef al Serviciului 

Public de Gospodarire Comunala necesita studii superioare si il intreaba pe domnul secretar care 
este specialitatea care trebuie pentru acest post. 

D-nul secretar raspunde ca postul este cu studii superioare iar ca si specializari sant juridic, 
economic si stiinte ingineresti. 

D-nul primar sustine ca a incercat sa nu se ingradesca prin stabilirea doar a unei specializari, 
s-a lasat poarta deschisa pentru doritorii care vor sa se implice si sa conduca acest serviciu de 
gospodarire comunala, serviciu care nu va fi unul usor, persoana respectiva va avea responsabilitati 
destul de mari, acest serviciu fiind in subordinea Consiliului Local, nu este in subordinea 
primarului, este un serviciu care trebuie sa se autogospodareasca deci este autofinantat, va trebui 
sa fie un om care va trebui sa se implice si care sa aiba anumite cunostinte. O sa organizam un 
concurs absolut transparent si va fi castigat de cel mai bun intre participanti. 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind completarea HCL nr. 
3/2019 pentru stabilirea salariilor de bază a funcţionarilor publici şi personalului contractual 
aferent familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tulca și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local 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. 101 din 29 octombrie 2021 privind 
completarea HCL nr. 3/2019 pentru stabilirea salariilor de bază a funcţionarilor publici şi 



personalului contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Tulca și a serviciilor publice aflate în subordinea 
Consiliului Local Tulca. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare  privind aprobarea 
parteneriatului dintre comuna Tulca si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Bihor 

D-nul secretar arata ca, prin Adresa nr.6107/11.10.2021 transmisa de D.G.A.S.P.C. Bihor  
ne informeza ca avem posibilitatea incheierii unui Acord de parteneriat cu DGASPC Bihor , pe 
anul 2022 pentru copii cu dizabilitati de pe raza localitatii noastre care au nevoie de servicii de 
abilitare/reabilitare(terapii specifice) acordate de Centrul de ZI de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilitati Oradea din subordinea DGASPC Bihor. 

Conform prevederilor Legii nr 272/2004 republicata ,  privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului, pentru asigurarea preveniri separarii copilului de parintii sai, consiliile locale 
au obligatia sa  organizeze in mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor 
identificate in  comunitatea respectiva.  Pentru Consiliile locale care nu au identificat resursele 
financiare si umane suficiente pentru a organiza servicii de zi, la cererea acestora, Consiliul 
Judetean va asigura finantarea necesara cu pana la 50% a cheltuielilor de functionare a acestor 
servicii. 

Costul mediu lunar este stabilit anual prin Hotarare a Cons Judetean si este de 

4.612lei/beneficiar/luna. Acesta este asigurat 50% de Cons Judetean Bihor respectiv 2306 

lei/beneficiar/ luna si 50% sa fie asigurat de catre Consiliul local adica 2306 lei/ beneficiar/luna. 

Parintii copiilor cu handicap care au nevoie de terapii de recuperare trebuie sa suporte transportul 

la Oradea de doua ori pe saptamana iar comuna  trebuie sa asigure  resursele financiare pentru cei 

50% din costul mediu (2306 lei/ beneficiar/luna) 

La noi exista 5 copii cu handicap care au nevoie de terapii de recuperare. 

D-nul Petran Mihai sustine ca ar fi bine sa nu avem astfel de situatii si crede ca nu se poate 

opunenimeni la o astfel de hotarare. 

D-nul primar considera ca pe marginea acestui subiect nu exista nimic de comentat, 

persoanele care se afla in acstfel de situatii au nevoie de ajutorul nostrum , de aia suntem oameni 

ca sa ajutam acolo unde putem, consider ca aceste personae trebuie ajutate. 

Nu sunt alte intrebari, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare  privind 
aprobarea parteneriatului dintre comuna Tulca si Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului 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. 102 din 29 octombrie 2021 privind 

aprobarea parteneriatului dintre comuna Tulca si Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Bihor 

Se trece la punctul Diverse. 



D-nul Vidican Cosmin intreaba daca schimbul de teren cu Tinca este din CF ul cu 
concesiunea cu acea firma si intreaba cum sa facem un schimb de teren care este concesionat unei 
alte personae. 

D-nul primar sustine ca nu se astepta sa gasesca acel teren concesionat si arata 
neconcordantele dintre numarul hotararii de consiliu local trecut in extrasul CF si continutul 
hotararii respective care apare inregistrata in registrul proiectelor de hotarari. 

D-nul Dubere Adrian sustine ca ar trebui cautat sa se gasesca acel contract de concesiune 
sa vedem ce contine. 

D-nul Vidican Cosmin sustine ca  ar trebui renuntat la hotararea cu dezmembrarea pentru 
a cere parerea prefecturii, pentru a vota intr-un cadru legal, din punctul sau de vedere hatararea 
fiind nula. 

D-nul secretar sustine ca cee ace s-a aprobat nu este gresit, noi aproband doar 
dezmembrarea acelui teren, nu modificam suprafata concesionata iar daca nu este legal nu o sa 
facem acel schimb de teren. 

Presedintele de sedinta intreaba consilierii locali daca mai au intrebari sau nelamuriri. 
D-nul primar sustine ca asa cum a promis, va incerca sa faca lumina si va incerca sa 

gaseasca cele mai bune solutii pentru ca acesta comuna sa evolueze. Din pacate, in urma unor 
informatii primate a fost nevoit sa caute sa vada daca acele informatii sunt adevarate sau nu.. Drept 
pentru care a luat toate facturile si toate documentele gasite in primarie la verificat pe anii 2019 si 
2020. Spre surprinderea dansului, o sa citeze cateva din observatiile facute: 
Catedral Sistem a incasat de la Primaria comunei Tulca in anul 2019 suma de 33019 lei mentenanta 
si reparatii calculatoare, 42278,32 lei instalat si reparat camera de supraveghere in comuna Tulca 
, s-au consumat 380 saci ciment, 1324 kg fier beton, 45 saci var, 36 kg sarma, 30 m cubiamestec 
piatra, 388 m table de acoperis, 5946 litri motorina plus luna decembrie, 1883 litri benzina plus 
decembrie, 12941 lei materiale de constructii.,83271 lei prestari servicii Cauasd, aici nu stiu despre 
ce este vorba, poate d-nul Petra nisi adduce aminte despre aceste prestari de servicii, arhivare 
documente 14779 lei si a vazut fiecare in ce hal arata arhiva. S-a mai gasit o chestier interesanta, 
nu e o suma mare ,2230 lei boxa si cabluri, ori dansul nu a gasit asa ceva, dansul investind in boxe 
si mixter pentru ansamblul de dansuri pentru a-si putea desfasuar repetitiile in conditii bune si sa 
avem acele instrumente de care avem nevoie si pentru alte evenimente, drept pentru care una dintre 
boxe este in acesta sala. 

Aceeasi firma care repara sistemul informatic al primariei, in anul 2020 mai incaseaza 
54995 lei, dansul cand a venit in primarie  refacand toata reteaua de cabluri si s-a recablat totul, nu 
exista un server in toata primaria pentru stocarea datelor  absolut necesar, exista un server facut 
dintr-un calculator care in orice moment se putea distruge si se pierdea baza de date. 
La fel, firma care instala camerele de supraveghere mai incaseaza 54995 lei instalat si reparat 
camere. In camerele de supraveghere de la Tulca s-a investit in 2 ani peste 90 mii lei. Pentru 
camerele de supraveghere instalate acum s-a venit cu oferta in faca Consiliului Local si costau 88 
mii lei 25 de camera ultraperformante cu conexiune la internet si abonament platit pe 5 ani cu 
mentenanta cu totul. La fel Catedral Sistem in 2020 incaseaza 54995 lei mentenanta calculatoarelor 
din Tulca costand in 2 ani aproape 90 mii lei. 
Piertuiri in anul 2020, 60 camioane de piatra in valoare de 107682 lei dupa calculele facute ar 
insemna 10 cm de piatra pe 5 m latime ar acoperi peste 3 km adica ar fi trebuit pietruita toata 
comuna Tulca. 



Reparatii scoala 30199 lei s-a platit in luna august 2020, alte materiale de constructii 7125 lei. Nu 
s-au inclus aici anvelope si alte cheltuieli din acestea uzuale. Aici au fost cuprinse doar cheltuieli 
care ni s-au parut cel putin interesante dar cee ace a atras cel mai mult atentia fiind camerele de 
supraveghere si sistemul informatic al primariei care era absolut sub orice critica dar totusi s-au 
cheltuit atat de multi bani pe asa ceva. 
 D-nul primar afirma ca ii lasa pe consilierii locali si pe cei care ne urmaresc sat raga 
concluziile, acestea fiind doar niste informari ale consilierilor si cetatenilor. 
 Serverul instalat acum in primarie a costat 12000 lei este unul ultraperformant care 
pastreaza si imaginile de la camerele de supraveghere, acesta avand capacitatea de a memora 
aproximativ 3 saptamani imaginile de pe cele 25 de camera de supraveghere stradala. 
 D-nul Dubere Adrian intreaba daca anul 2019 a fost supus controlului Curtii de conturi. 
 D-nul primar rtaspunde ca nu a intrebat acest lucru, nu stie daca a fost sau nu controlat. 
 d-nul Petran Mihai afirma ca firma care face mentenanta calculatoarelor, in acele cheltuieli 
nu se regasesc doar mentenanta ci exista si materialele si imprimantele si tot felul de materiale 
 D-nul Primar raspunde ca toate acestea intra la mentenanta si sustine ca suma i se pare 
exagerat de mare. 
 D-nul petran Mihai sustine, referitor la reteaua de calculatoare, ca in fiecare birou exista 
calculatoare. 
 D-nul primar raspunde ca dansul nu a afirmat ca nu existau calculatore ci ca reteaua era 
praf cand a venit dansul in primarie si ca era cu mult sub cee ace ar fi trebuit sa fie dupa o investitie 
de 90000 in 2 ani. D-nul primar sustine ca vrea doar sa informeze consilierii locali la fel cum vrea 
sa informeze si cetatenii comunei Tulca  si sa fie o transparenta totala, asa cum ati vazut ca punem 
salariile, nu ne-am ferit sa punem salariile pe site-ul primariei, punem toate cheltuielile pe care le 
facem, ne asumam toate cheltuielile, mai sunt aceste cheltuieli in acesti ani nu au fost publicate in 
site -ul de licitatii publice, aceste achizitii s-au facut fara licitatie publica, ori noi nu am cumparat 
nimic fara sa fi postat in site-ul de licitatii publice pentru transparenta totala. 
 Dl. Vidican Cosmin vrea sa lamureasca situatia privind calculatoarele. S-a spus ca 33 mii 
lei , respective 54 mii lei s-au folosit pentru mentenanta si reparatii retea calculatoare, iar domnul 
Petran zice ca respectivele sume includeau si consumabilele si daca aceste facturi include si aceste 
consumabile, probabil ca sumele  nu sunt chiar asa mari, dar sumele de 42 mii lei si cu 47 mii lei 
inseamna 90 mii lei si intreaba despre cate camera de supraveghere vorbim. 
 Dl. Primar afirma ca atuci cand a venit in primarie a avut disponibile 2 camere pe stalpi, 4 
camere la atelier care sunt instalate prin 2016-2017, sigur nu in 2019, mai sunt 2 camere la capela 
si 2 camere la scoala. 
 Dl. Primar sustine ca I se pare interesanta cantitatea de benzina consumata, 1883 litri. 
 Dl.  primar anunta ca in luna august s-a desfasurat auditul financiar al comunei Tulca si din 
nou a avut parte de o surpriza neasteptata. Primaria Tulca figura cu un stoc de motorina de aproape 
15.000 litri valoric.Dansul a fost intrebat unde depoziteaza o asemenea cantitate de motorina .A 
ramas socat, pana la urma asta a fost explicatia ca nu s-a dat in consum, dar in acelasi timp era 
consum inregistrat pe primaria Tulca, acea cantitate era rostogolita in conturi de prin 2018 si data 
in consum in august 2021 fara ca macar sa stie, cel putin trebuia sa fie informat.Dansul a cerut sa 
fie specificat acest lucru in raportul de audit ca nu are cunostinta si nu a stocat o asemenea cantitate 
de motorina, dl. Contabil-sef a dat o nota explicativa prin care si-a asumat ca a omis sa faca 
inregistrarile respective ca si consumuri. 



 Dl. Ciula Cornel sustine ca erorile nu le plateste nimeni atat doar ca discutam si mergem 
inainte. 
 Dl. Primar sustine ca este important sa informam cetatenii, sa informam consilierii locali 
iar conducerea primariei este obligata sa faca acest lucru. 
 Dl. Ciula Cornel sustine ca 15.000 litri motorina nu este o cantitate mica si faptul ca de 1 
an de zile dansul ca primar nu a stiut de acest fapt nu este un lucru normal, nu este bine ca motorina 
s-a cumparat in 2018 si s-a consumat in 2021. 
 Dl. Iovan Claudiu intreaba daca cei 15.000 litri motorina au fost cumparati intr-un an sau 
in doi. Dl. primar raspunde ca aceasta este o aproximare valorica calculand suma care era 
inregistrata, s-a calculate impartind valoarea la costul pe litrul de motorina in perioada 2018, deci 
la sfarsitul anului 2018 era inregistrata in contabilitatea primariei acea suma. 
 Dl. Dubere Adrian intreaba ce consum lunar de motorina avem in momentul de fata. Dl. 
primar raspunde ca s-au cumparat pana acum 6.000 litri si ca in acest moment exista un stoc de 
aproximativ 1600-1700 litri. 
 Dl. Primar ureaza consilierilor locali multa sanitate, sa ne ferim de covid, sa nu trecem cu 
vederea si sa nu credem ca acest virus nu exista. Dansul roaga sa fie indemnati toti oamenii sa se 
vaccineze sa scapam de aceasta pandemie. 
 Presedintele de sedinta, fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, declara inchise 
lucrarile sedintei de azi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

      Presedinte de sedinta                                                            Secretar general delegat 

  DUBERE IOAN ADRIAN                                                       COTRAU MARIUS 

 

 

 

 


