
 
Anexa la HCL nr 2/31.01.2022 

 
PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28 decembrie 2021 
 

Încheiat azi, 28 decembrie 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.174 din 20.12. 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 28.12. 2021. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 26.11.2021 si a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 10.12.2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii Statutului Comunei Tulca. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in 
comuna Tulca. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat 
al comunei Tulca in vederea realizarii si finalizarii obiectivului de investitii :,,Imbunatatirea 
infrastucturii de apa si apa uzata in localitatea Tulca, comuna Tulca. 

             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al 
comunei Tulca in vederea realizariiobiectivului de investitii:,, Modernizarea sistemului de iluminat 
public in comuna Tulca, judetul Bihor 
 
             7. Proiect de hotarare privind emiterea acordului administratorului de strazi/drumuri 
comunale si aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea 
realizarii obiectivului de investitii:,,Remedierea lucrarilor de constructii realizate in cadrul 
proiectului Modernizarea infrastructurii de interes local in comuna Tulca, Judetul Bihor. 

8. Proiect de hotarae privind  participarea COMUNEI TULCA la Programul AFM 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
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infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații 
de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
acordul privind asigurarea contribuției proprii necesare realizării proiectului: „STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL 
BIHOR” 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona centrală a 
localității Tulca, parte a Unității Teritoriale de Referință 1, cu acces din drum comunal. 
 

          10. Diverse 

Suplimentare ordine de zi sedinta ordinara 28.12.2021 

1. .Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.175/20.12.2021 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de personal si statului 
de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tulca 
 

3. Proiect de hotarae privind validarea Dispozitiei nr 180822.12.2021 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei 
cu combustibili solizi. 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Anexei nr 1 cu referire la reteaua unitatilor de 
invatamant din comuna Tulca in anul scolar 2022-2023. 

 
   
 
     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 28.12.2021 incepe cu intonarea Imnul de stat al 
Romaniei, toti cei prezenti ridicandu se in picioare. 



D-nul primar saluta pe cei prezenti si le multumeste pentru prezenta la sedinta ordinara de 
azi 28.12.2021 si spera sa avem o sedinta in  primul rand benefica pentru locuitorii comunei 
noastre. 
 D-nul secretar  saluta pe cei prezenti si ureaza bun venit la sedinta ordinara a Consiliului 
local Tulca de azi 28  decembrie 2021. 

Dansul arata ca sedinta a fost convocata de  catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca 
prin dispozitia nr 174/ 20 decembrie 2021, cu respectarea tuturor procedurilor legale, cu 
comunicarea catre consilieri a materialelor de sedinta in format electronic. 

Pubicitatea acestei sedinte a fost asigurata prin afisarea la sediul primariei si pe site ul 
primariei a dispozitiei primarului de convocare a Consiliului Local Tulca care cuprinde data si ora 
desfasurarii sedintei,ordinea de zi propusa, initiatorii proiectelor de hotarare, comisiile de 
specialitate la care a fost repartizat fiecare proiect de hotarare precum si invitatia adresata 
consilierilor locai de a formula si depune amendamente la aceste proiecte de hotarari. 

In conformitate cu prevederile art 243 alin 1 litera j din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 
57/2019 privind Codul Administrativ, am sa efectuez 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- present on line 
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. 

Va informez ca, proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei de azi  întrunesc 
condiţiile prevazute de lege si sunt insotite de rapoarte de specialitate, referate de aprobare si avize 
ale comisiilor de specialitate.  

 
Vreau sa va intreb daca cineva dintre dumneavoastra se afla in conflict de interese cu privire 

la proiectele de hotarari de pe ordinea de zi? Nu avem cazuri de conflict de interese. 

Anterior sedintei de azi, au avut loc sedintele pe comisii de specialitate, toate proiectele de 
hotarari primind avize favorabile. 



Conform Hotarari Consiliului Local Tulca nr 97/29.10.2021 presedinte de sedinta  pentru 
lunile noiembrie decembrie 2021- ianuarie 2022 a fost aleasa d-na consilier Ilie Florentina, 
caruia ii predau cuvantul pentru conducerea sedintei. 

  Presedintele de sedinta, d-na Ilie Florentina  saluta pe cei prezenti si prezinta convocatorul 
acestei sedinte si ordinea de zi a acesteia. Se prezinta suplimentarea ceruta pentru ordinea de zi. 
 Nu sunt obiectii la ordinea de zi prezentata, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de 
hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din 28.12.2021, impreuna cu suplimentarea 
ceruta. 

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. 116 din 28 decembrie 2021 privind 
aprobarea ordini de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28.12.2021. 

 
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 26.11.2021 si a procesului verbal 
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 10.12.2021 

Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare de la punctului doi de pe ordinea de 
zi. 

D-ul secretar intreaba consilierii locali daca au obiectii sau ceva de adaugat la cele doua 
procese verbale trimise spre consultare in format electronic. 

Nefiind obiectii, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 26.11.2021 
si a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 10.12.2021 

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. 117 din 28 decembrie 2021 privind 
aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 
26.11.2021. si a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data 
de 10.12.2021 in forma prezentata, fara modificari sau adaugiri. 

 
Presedintele de sedinta da citire punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea reactualizarii Statutului Comunei Tulca. 
 
D-nul secretar arata ca, tinând cont de prev. Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea 

modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ 
al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul prev. Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (3), lit. a); art. 139, 
alin. (1), alin. (3), lit. (i); art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019, privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tulca nr. 3587 din 13.10.2021 al 
proiectului de hotărâre privind aprobarea reactualizării STATUTULUI comunei TULCA, judeţul 
BIHOR, propun spre aprobarea Proiectul de hotărâre în forma sa iniţiată.  

 
 
Nefiind alte întrebări, presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reactualizarii Statutului 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.118 din 28 decembrie 2021 privind 
aprobarea reactualizarii Statutului Comunei Tulca. 
 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : . Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna Tulca. 

D-nul secretar sustine că, Codul fiscal aprobat prin Legea 227/2015 a creat cadrul legal 
pentru intărirea autonomiei locale şi încurajarea investiţiilor,  

Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, în cazul oricărui 
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont 
de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. Sumele indexate 
conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul 
fiscal următor. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea 
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 
2,6%”.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2021 a fost aprobat nivelul de indexare al 
impozitelor si taxelor locale, inclusiv actualizarea limitelor amenzilor, urmând a fi incluse în 
prezentul proiect pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.  

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în 2 categorii: 

 1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze 
anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice. Inflație pe 
2020 aplicată pentru 2022: 2,6% 

 2 2. Modificări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.  

 
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari sau propuneri la acest punct de pe 

ordinea de zi. 



D-nul consilier Vidican Cosmin, secretarul comisiei economice, buget finante, arata ca, in 
urma sedintei acestei  comisii, exista un amendament la acest proiect de hotarare, si propune  
majorarea taxelor si impozitelor locale cu 10% pe langa cel de 2,6 %  , rata inflatiei care a fost 
aprobat intr-o sedinta anterioara. 

D-nul consilier local Dubere Adrian propune majorarea cu 8%. 
D-nul Vidican Cosmin revine cu lamuriri la amendamentul comisiei economice si anume 

ca acel 10% se aplica tuturor taxelor si impozitelor locale, singurul amendament la care nu se 
aplica acesta indexare cu 10% fiind chiria pasunilor care s-a stabilit ca fiind in suma de 700 lei si 
avand in vedere ca impozitul pe pasune se va indexa cu 10 % , se va modifica chiria astfel incat 
suma totala sa fie de 700 lei, in rest cei 10% se vor aplica la toate taxele prevazute in bugetul 
primariei. 

D-nul primar roaga ca fiecare consilier in parte sa si spuna parerea, este o decizie 
importanta pentru locuitorii comunei noastre si ca sa nu fie discutii ulterioare fiecare ar trebui sa 
si spuna parerea. 

D-nul consilier Petran Mihai sustine ca nu este o hotarare atat de  usor de luat fiindca sunt 
2 lucruri care trebuie sa cantareasca destul de mult in decizia noastra. Unul este faptul ca la nivel 
de consiliu local, la nivelul primariei, taxele si impozitele locale reprezinta cea mai mare parte a 
veniturilor pe care poate sa le realizeze comuna noastra, iar in partea cealalta inflatia care exista, 
ceea ce oamenii trebuie sa plateasca, deci trebuie sa cantarim foarte bine lucrurile. Dansul 
apreciaza propunerile facute ca fiind rezonabile, si cea a comisiei economice de majorare cu 10 % 
cat si cea de 8 %, dansul crede ca se poate ajunge la un consens si sa se voteze solutia cea mai 
buna. 

D-nul Vidican Cosmin adauga ca explicatia comisiei economice, cum s-a ajuns la procentul 
de 10%. Pentru anul 2022, noi ca si consiliu local am aprobat cateva investitii care se vor face din 
bugetul local, avem proiecte in derulare care vor avea nevoie de cofinantare si bugetul local, in 
marea lui majoritate este format din taxele locale care sunt platite de locuitori iar daca nu o sa 
avem bani necesari in bugetul local, o parte din investitiile preconizate a se realiza in anul 2022 ar 
putea sa fie periclitate. Intradevar este un impact mare o crestere cu 10% dar avand in vedere ca in 
anii anteriori taxele erau indexate doar cu rata inflatiei, dar daca dorim o dezvoltare , sa avem 
anumite realizari, realizarile respective se fac cu bani. Bugetul local daca nu o sa aibe bani nu o sa 
realizam absolut nimic. Nici cei 10% nu este o suma foarte multumitoare dar avand in vedere 
decizia comisiei economice, sustin acesta majorare, dansul apreciaza acesta crestere normala, o 
crestere care o sa fie in favoarea comunei, este o investitie care se face acuma pentru anii urmatori. 

D-nul Dubere Adrian doreste si dansul sa justifice propunerea de majorare cu 8 % si afirma 
ca, avand in vedere cresterea tuturor cheltuielilor care au avut loc in ultima perioada si avand in 
vedere ca taxele s-au majorat o data cu indicele de inflatie de 2,6 % iar rata inflatiei va fi in jurul 
a 8 % pentru anul viitor si oricum taxele si viata oamenilor este mult mai scumpa si tinand cont si 
ca salariul minim s-a marit tot cu 8%, consider ca  ar fi oportuna o majorare a taxelor si impozitelor 
cu 8%, sa fie macar cu viitoarea rata a inflatiei. 



D-nul Vidican Cosmin considera ca d-nul Dubere a preconizat corect o crestere a ratei 
inflatiei de 8 % dar asta inseamna ca daca noi majoram cu 8 % in anul 2022 puterea de cumparare 
a bugetului local o sa fie exact ca cea din 2021 deci nu avem nici o indexare iar daca inflatia o sa 
cresca cu mai mult de 8 % noi o sa avem mai putini bani decat in 2021 si repeta ca  orice investitie 
de dezvoltare se face cu cofinantare, ai nevoie de bani. Daca vrem sa ramanem la nivelul actual, 
putem sa punem o crestere cu 5 % si nu o sa avem bani sa facem o dezvoltare. Dansul intelege ca 
au crescut cheltuielile cu utilitatile dar trebuie sa privim lucrurile astea ca pe o investitie pentru 
viitor. 

D-nul Dubere Adrian sustine ca avem la dispozitie si fondurile europene si va trebui sa ne 
orientam si spre acestea. 

D-nul primar roaga consilierii locali sa transmita cetatenilor comunei noastre ca taxele si 
impozitele locale nu sunt un bir pe care il aplicam cetatenilor nostri, nu sunt niste taxe pe care le 
punem pentru ca avem nevoie ca administratia sa functioneze, oamenii trebuie sa inteleaga ca 
aceste taxe si impoziote sunt menite sa aduca dezvoltare. Din pacate in perioadele anterioare s a 
creat o imagine negativa si nedreapta asupra administratiilor publice pentru ca o perioada lunga de 
timp au cheltuit bani netransparent.. din acest punct de vedere avem obligatia fata de cetateni sa le 
explicam ca cel putin in acest moment nu mai este asa, fara o dezvoltare normala Tulca va ramane 
pe loc iar acea dezvoltare normala nu se poate face fara bani. Dansul afirma ca se bucura ca d-nul 
consilier Dubere este mai social democrat decat suntem noi in acest moment, avand in vrdere ca 
propune o majorare mai mica decat propune comisia economica dar pana la urma consensul este 
important, este important sa gasim acele resorturi care sa duca la o schimbare a mentalitatii fata de 
Consiliul Local, fata de primarie si fata de modul de cheltuire a banilor publici si repeta ca taceste 
taxe nu sunt bir pe oameni ci sunt taxe care vor duce la dezvoltarea acestei commune iar referitor 
la fondurile europene amintite de d-nul Dubere,avem nevoie de cofinantare ori daca nu ai acel 1, 
2 3,-5 % cat va fi cofinatarea pot isa faci proiect European dar nu o sa fie eligibil. 

D-na Ilie Florentina afirma ca putem considera acesta majorare a taxelor si impozitelor 
locale ca pe o investitie a fiecarui cetatean pentru dezvoltarea comunei. 

Nefiind alte opinii sau propuneri, presedintele de sedinta constata ca s-au facut 2 propuneri 
de marire a taxelor si impozitelor locale si supune la vot prima propunere, cea a comisiei 
economice, de majorare cu 10%, propunere care este votata de 8 consilier din 11. Se supune la vot 
si propunerea de majorare cu 8 %, propunere care primeste 3 voturi pentru (d-nii Dubere Adrian, 
Petran Mihai si Marti Florentin) 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 8 voturi pentru, 0 abtineri si 3 voturi impotriva(Dubere 
Adrian, Petran Mihai si Marti Florentin), din totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 119 
din 28 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in 
comuna Tulca. 

Se trecev la punctul 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii 
de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Tulca in vederea realizarii si finalizarii 
obiectivului de investitii :,,Imbunatatirea infrastucturii de apa si apa uzata in localitatea Tulca, 
comuna Tulca. 



D-nul secretar arata ca având în vedere: 

 calitatea Comunei Tulca de proprietar al imobilelor înscrise în CF -urile mentionate in 
raportul de specialitate 

 apartenența imobilelor înscrise în CF mentionate la domeniul public al UAT Tulca si la 
domeniul privat al UAT Tulca 

 prevederile art. 286, art. 287, din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,  

 prevederile art. 555 ÷ 559 din Codul civil (Legea 287/2009), 
 se supune spre dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul 
public și privat al comunei Tulca în vederea realizării și finalizării obiectivului de investiții: 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA 
TULCA, COMUNA TULCA” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală I. 
 Nu sunt obiectii sau opinii , presedintele 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  Hotărârea nr. 120 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea executării de 
lucrări pe domeniul public și privat al comunei Tulca în vederea realizării și finalizării 
obiectivului de investiții: „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 
ÎN LOCALITATEA TULCA, COMUNA TULCA” finanțat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală I. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii 

de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de investitii:,, 
Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Tulca, judetul Bihor. 

 
D-nul secretar arata ca, având în vedere: 

 calitatea Comunei Tulca de proprietar al imobilelor înscrise în CF mentionate  

 apartenența acestor imobilelor la domeniul public al localității Tulca, 

 prevederile art. 286,), ale art. 287,) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 prevederile art. 1, Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții; 

 
 se supune spre dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul 
public al comunei Tulca în vederea realizării obiectivului de investiții: „MODERNIZAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” finanțat de Administrația 
Fondului pentru Mediu prin „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public”. 
Nu sunt obiectii sau opinii , presedintele 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  Hotărârea nr. 121 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 



executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de 
investitii:,, Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Tulca, judetul Bihor. 

 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind emiterea acordului 
administratorului de strazi/drumuri comunale si aprobarea executarii de lucrari pe domeniul 
public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de investitii:,,Remedierea lucrarilor de 
constructii realizate in cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii de interes local in comuna 
Tulca, Judetul Bihor. 

 D-nul secretar arata ca având în vedere: 

 calitatea Comunei Tulca de proprietar al imobilelor înscrise în CF din PH 

 apartenența imobilelor înscrise în CF respective la domeniul public al localității Tulca; 

 prevederile art. 286, art. 287, din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 prevederile art. 1 Legea nr. 50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții,  se supune spre dezbatere Proiectul de hotărâre privind emiterea 
acordului administratorului de străzi/ drumuri comunale și aprobarea executării de lucrări 
pe domeniul public al comunei Tulca în vederea realizării obiectivului de investiții: 
„REMEDIEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII REALIZATE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”” realizat în perioada de garanție a lucrărilor 
„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
TULCA, JUDEȚUL BIHOR” și finanțat prin grija executantului. 

D-nul Petran Mihai afirma ca a existat o expertiza pentru aceste lucrari si doreste sa stie mai 
multe despre aceasta. 

D-nul primar sustine ca in urma expertizei s-au constatat niste nereguli fata de lucrarile de 
asfaltare, expertiza a dispus executarea de lucrari de remediere a deficientelor constatate. S-a 
contactat o firma de proiectare , este nevoie de un proiect de remediere a deficientelor constatate, 
s-a facut proiectul respective dar datorita conditiilor meteo din acest moment, s-a ajuns la concluzia 
ca va trebui amanita pana in primavera realizarea acestei remedieri, iar pentru realizarea acestor 
remedieri conform proiectului reabilitare avem nevoie de acordul consiliului local pentru 
realizarea acestor remedieri, deci expertiza a constatat, constructorul si-a insusit acesta remediere, 
cee ace nu este deacord constructorul in acest moment este sa plateasca costurile expertizei, 
considera ca nu trebuia sa se faca o expertiza , darn oi nu am facut alceva decat sa respectam 
procedurile legale, ni s-a impus de catre Inspectoratul deStat in Constructii realizarea unei 
expertise, am facut-o si i-am adus la cunostinta constructorului ca daca nu va plati acesta expertiza 
ne vom indrepta in instanta impotriva lor pentru recuperarea acestor sume. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca valoarea totala se incadreaza in fondul de buna executie a 
lucrarii. 

D-nul primar raspunde ca nu se incadreaza in acesta valoare, dar constructorul fara nici o 
obiectie,si-a asumat toate lucrarile prevazute in proictul de remediere. 



Nu mai sunt intrebari sau ociectii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 
privind emiterea acordului administratorului de strazi/drumuri comunale si aprobarea executarii 
de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de 
investitii:,,Remedierea lucrarilor de constructii realizate in cadrul proiectului Modernizarea 
infrastructurii de interes local in comuna Tulca, Judetul Bihor. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 122 din 28 decembrie 2021 privind emiterea 
acordului administratorului de strazi/drumuri comunale si aprobarea executarii de lucrari pe 
domeniul public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de investitii:,,Remedierea 
lucrarilor de constructii realizate in cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii de interes 
local in comuna Tulca, Judetul Bihor. 

  Se trce la punctul 8 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotarae privind  participarea 
COMUNEI TULCA la Programul AFM privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea contribuției proprii necesare 
realizării proiectului: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 
COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 

D-nul secretar arata ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea 
participării în cadrul Programului AFM privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului și emiterea acordului privind asigurarea 
contribuției proprii necesare realizării proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 
VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”. 

Conform prevederilor din Ghidul de finanțare aprobat de Ordinul 1962/2021, dosarul de 
finanțare trebuie să conțină hotărârea consiliului local al UAT solicitante privind participarea în 
cadrul Programului, care va conține: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și acordul privind 
asigurarea contribuției proprii necesare realizării proiectului. 

În vederea întocmirii documentației tehnico-economice a fost încheiat un contract de 
servicii de proiectare cu o firma specializata. Prin proiectul întocmit de aceasta, se propune 
realizarea unui număr de 4 stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice pe toată raza UAT Tulca, 
astfel: 

- În localitatea Tulca se vor amplasa 3 stații – 2 în centrul localității(una langa scoala si una 
in centru) , 1 în  Tulca Nouă –  

- În localitatea Căuașd se va amplasa 1 stație, în curtea Căminului cultural Căuașd, 
Toate imobilele enumerate sunt în proprietatea Comunei Tulca și aparțin domeniului public 

al comunei. 



Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 727.025,80 lei (fără TVA) la care se 
adaugă 138.052,82 lei TVA, rezultând valoarea totală de 865.078,62 (inclusiv TVA în cotă de 
19%) din care:  

- 853.460,62 lei (inclusiv TVA aferent) reprezintă cheltuieli eligibile din care: 

- 18.378,39 lei (inclusiv TVA aferent) reprezintă cheltuieli neeligibile, ce vor fi asigurate 
în totalitate din Bugetul local al Comunei Tulca. 

 
D-nul primar considera ca acest proiect este unul care va aduce dezvoltare comunei noastre. 

Dupa cum se stie, mari producatori de autoturisme au decis ca intr-un foarte scurt sa renunte la 
motoarele cu ardere interna ,probabil ca din anul 2030 o mare parte din producatorii de autoturisme 
v-or trece pe motoare electrice. Marea problema este  in acest moment aceasta lipsa a statiilor de 
reincarcare, maim ult este o mare problema vizavi de microbuzele scolare care urmeaza sa fie 
livrate catre UAT-uri in perioada urmatoare. La  nivel national este luat in discutie ca toate 
microbuzele scolare sa fie electrice, ori acolo unde nu v-or fi statii de reincarcare nu v-or fi prea 
multe sanse sa se ofere aceste microbuze. Chiar daca suma este 100% finanatate de catre AFM 
aceste costuri neeligibile de aproximativ 18.000 lei v-or trebuii sustinute de noi. 
 Presedintele de sedinta afirma ca partea noastra de cofinantare este relative mica si ca se 
merita sa se depuna un astfel de proiect. 

Nu sunt alte discutii , se supune la vot  proiectul de hotarae privind  participarea COMUNEI 
TULCA la Programul AFM privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și acordul privind asigurarea contribuției proprii necesare realizării proiectului: 
„STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE 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  Hotărârea nr. 123 din 28 decembrie 2021 privind participarea 
COMUNEI TULCA la Programul AFM privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea contribuției proprii 
necesare realizării proiectului: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE 
ELECTRICE ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 

 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru zona centrală a localității Tulca, parte a Unității Teritoriale de Referință 
1, cu acces din drum comunal. 
 



Domnul secretar arata ca se propune Consiliului local al comunei Tulca aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru zona centrală a localității Tulca, parte a Unității Teritoriale de Referință 
1, cu acces din drum comunal. 
 Deficienţe ale situaţiei actuale: conform prevederilor PUG Tulca , aprobat prin hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Tulca nr. 6/28.02.2001, prelungit prin HCLCT nr. 09/25.03.2010, 
07/09.03.2011 și nr. 15/11.05.2020, în vigoare la data întocmirii prezentei, pentru unitatea 
teritorială de referință (UTR) 1, în zona imobilelor studiate cu funcțiune IS – instituții și servicii 
reglementările sunt următoarele: se permit lucrări de restaurare, modernizare, întreținere, iar pentru 
construcții noi este obligatorie întocmirea și aprobarea de documentații de urbanism tip PUD/ PUZ. 

Cum UAT Tulca nu are aprobată documentație de urbanism de tip PUD/PUZ pentru zona 
centrală și pentru amplasamentele propuse la realizarea a două obiective de investiție noi, iar 
documentația de urbanism PUG Tulca este învechită și necesită actualizare și cum nu se justifică 
elaborarea și aprobarea a două documentații de urbanism distincte în acestă situație, imobilele fiind 
amplasate în aceeeași UTR, în același cvartal, se consideră oportună elaborarea și aprobarea unei 
singure documentații de urbanism care să studieze și să reglementeze toată zona. 

Documentația a fost întocmită de catre un arhitect, specialist cu drept de semnătură RUR, , 
la inițiativa Primăriei Comunei Tulca, pentru imobilele situate în loc. Tulca, cvartalul situat între 
DJ795 (nr. cadastral 60661), Ulița Mare (nr. cadastral 61273) și ulița de legătură între cele două 
(nr. cadastral 61247) – și anume imobilele aflate în proprietatea publică a UAT Tulca – nr. 
cadastrale 59208, 59230, 59231, 59232, 61358 și 61359, la numerele administrative 231, 231A, 
232, 238. Suprafața studiată prin PUZ este de 10.541mp. 
 În vederea întocmirii documentației de urbanism a fost obținut Certificatul de urbanism nr. 
964/31.08.2021, emis de Președintele Consiliului Județean Bihor; au fost obținute avizele/ 
acordurile solicitate  
 Au fost parcurse toate procedurile de informare și consultare a publicului, în conformitate 
cu prevederile Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de  

Coproprietarii imobilelor cu nr. cadastrale 61359 (d-na Stelmacov Raluca Camelia și soțul 
Stelmacov Florin) și 59230 (SC Vitalogy SRL, CMI DR. Criciotoiu Gabriela Maria, SC Vitadent 
SRL) au fost notificați prin adresele nr. 3620/15.10.2021, dar nu au depus nici un fel de întrebări/ 
observații/ propuneri cu privire la documentația de urbanism. 

Se propune reglementarea amplasamentelor cu păstrarea funcțiunilor existente.  
 
 Domnul primar sustine ca avem nevoie de acest PUZ pentru gradinita cu program prelungit 
despre care se stie. In urma consultatii planului urbanistic general s-a constatat ca nu s poate ridica 
o astfle de constructie fara un Puz , asa prevede planul nostrum urbanistic general in acest moment. 
Pentru a Evita orice probleme care pot aparea ulterior s-a preferat sa avem acest plan urbanistic 
zonal inainte,astfle incat sa nu avem piedici ca nu am facut acest document. Cand se v-a termina 
Pug-ul ,acesta va cuprinde in el si acest plan urbanistic zonal,noi lucram si la planul urbanistic 
general si speram ca la sfarsitul anului 2022 sa avem planul in regula si sa fie un PUG care sa 



asigure o dezvoltare echilibrata si de durata a comunei noastre. Se vor face informari ale populatiei 
, se va parcurge toata procedura astfel incat fiecare dintre dvs ,fiecare dintre cetatenii comunei sa 
poata venii cu propuneri astfel incat acel Pug sa fie unul actual si unul de viitaor in primul rand 
pentru ca se va acoperii urmatorii 10 ani.  

Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
zona centrală a localității Tulca, parte a Unității Teritoriale de Referință 1, cu acces din drum 
comunal. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 124 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru zona centrală a localității Tulca, parte a Unității Teritoriale 
de Referință 1, cu acces din drum comunal. 

 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind validarea 

Dispozitiei nr.175/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 

Domnul secretar arata ca avand in vedere : 

-prevederile art. 58 alin.(1) lit. c si art. 58 alin.(1-4) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 129 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit.a, art. 139 alin.(3) lit. a si art. 196, alin.(1), lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-raportul de specialitate cu privire la propunerea privind validarea Dispozitiei primarului comunei 
Tulca nr. 175/20.12.2021 privind aprobarea rectificarii la bugetul local pe anul 2021; 

Tinand cont de decizia nr. 31 din 09.12.2021,  privind repartizarea influentelor la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor  si municipiilor pentru anul 2021, din care: 

-finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  sau indemnizatiile 
lunare ale persoanelor cu handicap grav 

-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru 
beneficiarii de ajutor social 

- plata stimulentelor educationale acordate familiilor defavorizate in scopul stimularii participarii 
in invatamantul prescolar 

-finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrarii in invatamantul de masa 

-finantarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat de la nivelul comunelor, oraselor 

-acordarea suportului alimentar pentru unitatile de invatamant preuniversitar potrivit 
prevederilorOUG nr 91/2021 pentru semestrul 1 al anului scolar 2021-2022, a Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Bihor, 



Supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 175 
din 20.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

 
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.175/20.12.2021 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 

totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 125 din 28 decembrie 2021 privind validarea 
Dispozitiei nr.175/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 

organigramei, a statului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Tulca 
 

 Domul secretar arata ca aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tulca funcționează 
având la bază o organigramă proprie structurată pe 7 compartimente. Astfel, în organigramă, sunt 
un număr de 23 posturi, din care: 2 funcţii de demnitari, 11 funcţii publice  şi 10 funcţii publice de 
execuţie, iar restul posturilor au natură contractuală, respectiv 10 funcţii, cu precizarea că, potrivit 
adresei de la Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, privind numărul maxim de posturi stabilit de către 
prefect, numărul maxim este de 23 de posturi în cadrul unității administrativ teritoriale Comuna 
Tulca.  

În urma propunerilor privind modificarea organigramei, a statului de personal și al statului 
de funcţii, precizăm că aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Tulca va avea în organigramă 
tot un număr de 23 posturi, din care: 2 funcţii de demnitari, 12 funcţii publice şi 11 funcţii publice 
de execuţie, iar restul posturilor au natură contractuală, respectiv 9 funcţii. 

Luând în considerare prevederile art. 546 lit. ”l” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ; 

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborată cu adresa de la Instituţia Prefectului Judeţul 
Bihor, privind numărul maxim de posturi stabilit de către prefect, potrivit căreia, numărul maxim 
este de 23 de posturi în cadrul unității administrativ teritoriale Comuna Tulca, este necesară 
desființarea unui post vacant respectiv, funcția contractuală de șofer I din cadrul Compartimentului 
Tehnic și înființarea unei funcții contractuale de consilier al viceprimarului, cu durată normală a 
timpului de muncă, potrivit art. 546  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 
aprobat pentru unitatea administrativ teritorială Comuna Tulca şi în fondurile bugetare anuale 
alocate, se impune modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Tulca, conform proiectului de hotărâre.  



Domnul Petran Mihai intreaba daca compartimentul tehnic a fost considerat prea stufos. 
 Domnul primar raspunde ca acest compartiment tehnic nu a fost considerat prea stufos ci 
acolo exista un post vacant si nu se desfinteaza un loc de munca.   
 Domnul Petran intreaba care este logica transformarii acestui post. 
 Domnul primar raspunde ca in acest moment avem o problema la compartimentul agricol 
si domnul Petran este unul dintre cei care stiu foarte bine acest lucru si crede ca dansul stie ca fiul 
dansului pleaca de la 1 ianuarie din primarie si  atunci  in compartimentul agricol in acest moment  
nu o sa mai avem pe nimeni, decizia noastra a fost pentru a gasi pe cineva repede care sa se ocupe, 
avand in vedere ca la 1 martie incep deja declaratiile apia, termenul de organizare a unui concurs 
pentru postul din compartimentul agricol dureaza minim 54 zile, asta in conditiile in care nu se fac 
contestatii si daca cei care participa la concurs il si iau acest examen, in acest moment noi nu ne 
putem permite luxul de a astepta 2 luni de zile fara sa avem pe cineva care macar sa fie familiarizat 
cu cee ace inseamna registrul agricol. De aceea s-a mers pe aceasta idee de a infiinta acest post 
.pentru a aduce un om cat mai repede care va fi pe perioada determinata pana la ocuparea postului 
prin concurs a functiei respective din cadrul compartimentului agricol,  Avem nevoie de o 
persoana care sa stie lucra pe calculator pentru ca trebuie introduse toate datele din registrul agricol 
de pe hartie in format electronic, viitorul este al registrului agricol electronic si nu a celui clasic si 
care pana la 1 martie sa fie in masura sa poata gestioana acest compartiment. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de 
personal si statului de functii pentru aparatul 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  Hotărârea nr. 126 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 
organigramei, a statului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Tulca 
 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi Proiect de hotarae privind validarea Dispozitiei 
nr 180822.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 
 Domnul secretar arata ca avand in vedere : 

-prevederile art. 58 alin.(1) lit. c si art. 58 alin.(1-4) din legea nr. 273/2006 privind       
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit.a, art. 139 alin.(3) lit. a si art. 196, 
alin.(1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- raportul de specialitate cu privire la propunerea privind validarea Dispozitiei 
primarului comunei Tulca nr. 146/03.11.2021 privind aprobarea rectificarii la bugetul 
local pe anul 2021; 

- art 196 alin 1 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Tinand cont de decizia nr. 468007/22.12.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Bihor, 



In temeiul art .88 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum si art.155 alin 1lit c , coroborat cu alin 4 lit a 

Supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei 
nr. 180 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

 Domnul primar sustine ca ceeea ce se vede in anexa cu minus este transfer intre capitole si 
explica enexa la prezentul proiect de hotarare. 
 Domnul Petran Mihai intreaba despre realizarile de la buget, adica daca sumele care au fost 
prevazute au fost si acoperite, adica cand s-a stabilit bugetul pentru anul 2021 pe capitole s-au 
stabilit niste venituri, s-a reusit sa se realizeze toate veniturile in cat sa acoperim toate cheltuielile 
? 
 Domnul primar raspunde ca asta ar fi insemnat sa avem o incasare la buget de 100%, cee 
a ce nu avem in acest moment si de aceea au aparut acele influente negative asupra unor capitole 
din buget, dar gradul de colectare in acest moment si sumele alocate ne apropie in acest moment 
pentru a fii aproape in balanta. 
 Domnul Dubere Adrian intreaba daca suma primita reprezinta bani din fondul de rezerva a 
guvernului,iar domnul primar  raspunde afirmativ. 

Presedintele de sedinte supune la vot Proiect de hotarae privind validarea Dispozitiei nr 
180/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 127 din 28 decembrie 2021 privind validarea 
Dispozitiei nr 180/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii 
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi. 
 

 Domnul secretar arata ca, având în vedere : 

-Cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu combustibili solizi 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Tulca inregistrat 
sub nr.4476/23.12.2021 

Tinand cont de prevederile  Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protective 
sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum si ale  HG nr.1073/2021 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acesteia  

Se propune Consiliului Local Tulca aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzire cu 
lemne si supliment incalzire cu lemne pentru sezonul rece decembrie 2021-martie 2022 pentru 
beneficiarii legali din comuna Tulca jud Bihor, in suma de 20.196 lei 



(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne si supliment 
incalzire cu lemne vor fi solicitate prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bihor 

 
 Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii ajutorului 

pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi. 
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 

totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 128 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 
acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi. 

 
 Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea Anexei nr 
1 cu referire la reteaua unitatilor de invatamant din comuna Tulca in anul scolar 2022-2023. 
 Domnul secretar arata ca 

- Prin Adresa nr 4208/07.12.2021  Primaria comunei Tulca propunea Inspectoratului scolar 
bihor reteaua scolara  propusa pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Tulca 
 

- Prin Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 4497/23.12.2021 ni  se acorda 
avizul conform al Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Bihor 
pentru anul scolar 2022-2023,  
Avand in vedere prevederile - Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 
In temeiul art 129 alin. 7, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

Se Propune Consiliul Local al Comunei Tulca aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 
2022-2023, a unităţilor de învăţământ din comuna Tulca , conform anexei prezentate. 

 
 Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea Anexei nr 1 cu referire la reteaua 
unitatilor de invatamant din comuna Tulca in anul scolar 2022-2023. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 11 consilieri prezenți  Hotărârea nr. 129 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 
Anexei nr 1 cu referire la reteaua unitatilor de invatamant din comuna Tulca in anul scolar 
2022-2023. 
 Domnul primar aduce la cunostinta ca a avut primele discutii cu inpsectoratul scolar pentru 
realizarea gradinitei cu program prelungit la Tulca. Nu este vorba desrpe noua constructive pe care 
noi ne-o propunem si este veorbad espre amenajarea spatiului pe care il avm disponibil la gradinita 
actuala ,acolo avem 2 sau chiar 3 camere care ar putea fi amenajate si care ar permite desfasurarea 
in bune conditii a unui program prelungit de gradinita. Foarte multi parinti isi doresc acest lucru. 
 Am fost vizitati de un inspector scolar la solicitarea noastra pentru a ne spune ce avem noi 
de facut astfel incat pana la ara sa terminam de amenajat spatial resprectiv astefel incat din 
septembrie sa avem program prelungit la gradinita. 



 Inspectoratul scolar ne-a promis tot sprijinul logistic necesar si speram ca v-om avea 
sprijinul tuturor factorilor de decizie astfel incat sa putem ajunge in septembrie sa indeplinim toate 
conditiile. Va fi nevoie de bani,va fi nevoie de implicare pentru amenajarea spatiilor respective, 
va fi nevoie ca fiecare dintre noi sa punem umarul. 
 Doamna Ilie Florentina intreaba daca acest frumos proiect vizeaza toate grupele de 
gradinita sau partial. 
 Domnul primar raspunde ca acest program prelungit vizeaza toate grupele de la gradinita. 
 Domnul viceprimar sustine ca inspectorul scolar care ne-a vizitat ne-a dat variantele: la o 
grupa , la doua sau la toate in functie de spatiu dar spatiul este sufficient pentru toate grupele. 
 Se trece la punctul diverse 
 Domnul primar are un cuvant de sfarsit de an. Dansul multumeste tuturor pentru implicarea 
si colaborarea din anul 2021, a fost o colaborare intre consiliul local si primarie foarte buna, peste 
asteptari, chiar daca uneori au fost si parerei diferite, pana la urma opozitia isi are rolul ei si trebuie 
sa fie una constructiva iar in acest consiliu local in 99% din cazuri opozitia a fost una constructiva 
si multumeste pentru asta. Domnul primar multumeste pentru increderea acordata conducerii 
primariei si de fiecare data cand au fost solicitari consilierii locali au fost de partea noastra. Dansul 
multumeste in numele intregii echipe a primariei comunei Tulca   pentru tot ceeea ce a-ti facut 
pentru cetatenii comunei noastre in anul 2021. 
 Domnul primar multumeste si tuturor lucuitorilor comunei Tulca pentru ca in acest an greu 
au avut incredere in noi in activitatea noastra si au fost receptivi la toate prorpunerile si initiativele 
noastre. Ne bucuram ca cetatenii comunei Tulca inteleg bunele intentii ale consiliului local si ale 
primariei si inteleg ca e nevoie de effort pentru a merge mai departe,  
 Domnul primar multumeste si tuturor celor care s-au implicat in cele doua evenimente 
majore care au avut loc in comuna noastra in ultima luna adica ziua de 1 Decembrie la care marea 
majoritatea a-ti fost prezenti si a-ti facut cinste si onoare comunitatii noastre prin participarea dvs. 
Dansul multumeste si celor 3 culte din comuna noastra, cultul ortodox, baptist si penticostal pentru 
acea frumoasa seara de colinde la care toti dintre dumneavoastra a-ti participat si care a facut cinste 
comunei noastre. Acea unitate intre culte, aceasta unitate intre moduri diferite de gandire a dovedit 
inca o data ca, credinta in Dumenzeu ne uneste si ne aduce mai aproape. 
 Domnul primar multumeste in mod deosebit celor care au fost cei mai implicati in 
organizarea acestui eveniment alaturi de dannsul, de domnul viceprimar de domnul secretar si 
dumneavoastra ca si consilieri locali, domnului preot Buda Dorin, domnului preot Turla Ciprian, 
pastorilor Ghita Chise si Dani Osvat precum si diaconului Lacatus Alexandru in partea cultului 
penticostal, ansamblului Ardeleana Tulca condus de doamna Parje Monica, domului Dodu 
Madalin pentru colinde si pentru prezentare, domnisoarei Buda Elena acel copil minune al muzicii 
populare din Tulca, doamne Viorica Marc Bulzan precum si tuturor celor prezenti in acea seara 
minunata, domnisoarei Alexandra Chira si tuturor angajatilor primariei Tulca precum si doamne 
preotese Buda Gabriela pentru frumoasa scena din fata caminului care simbolizeaza nasterea 
Domnului.  
 La final domnul primar ureaza tuturor un an 2022 plin de sanatate, fericire si plin de bucurii. 



 Domnul secretar aduce la cunostinta consilierilor locali ca au obligatia sa depuna declaratia 
de avere precum si un raport de activitate pentru anul 2021. 
  Domnul primar arata ca in urma concursului in ocuparea functiei de Sef serviciu de 
gospodarie comunala nici un candidat nu a reusit sa obtina punctajul minim de 70 puncte ca urmare 
concursul se va repeta. 
 Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, presedintele de sedinta declara inchisa 
lucrarile sedintei ordinare din data de 28.12.2021 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

                  Presedinte de sedinta                                   Secretar general delegat 

                  ILIE FLORENTINA                                     jr. COTRAU MARIUS 


