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PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 31.01.2022
Încheiat azi, 31.01.2022, 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.24 din 20.01. 2022, 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 31.01. 2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului
Local Tulca din data de 28.12.2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021

asistentii persoanli ai

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei
Tulca in vederea realizarii obiectivului de investitii,, Statii de reincarcare pentru vehiculele
electrice in comuna Tulca, judetul Bihor.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe
anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare
7. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
pentru trimestrul III-IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
combustibili solizi

9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februariemartie- aprilie 2022
10. Prezentare Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu
a comunei Tulca
-Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand
domeniului public si privat al Comunei Tulca in anul 2021
- Prezentarea Raportului privind implementarea Legii nr.52/2003 privind Transparenta
decizionala privind Comuna Tulca
-Prezentarea Raportului anual privind aplicarea Legii. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public- Comuna Tulca
-Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a hotararilor Consiliului
Local al comunei Tulca pentru anul 2022

11.Diverse

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în sediul
Primăriei Comunei Tulca, a Dispoziției Primarului nr. 24 din 20.01. 2022, 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 31.01.2022 incepe cu intonarea Imnul de stat al
Romaniei, toti cei prezenti ridicandu se in picioare.
D nul primar saluta pe cei prezenti si le ureaza bun venit la sedinta ordinara de azi 31.01.2022.
Dansul ureaza multa sanatate acum la inceput de an, doreste sa se indeplinesca ceea ce fiecare
dintre dansii isi doresc si tuturor care sunt alaturi de noi sa le dea Dumnezeu sanatate si un an plin
de realizari si fericire. Dansul spera ca si in anul 2022 sa avem cel putin aceeasi colaborare buna
pe care am avut o si in anul 2021, dansul crede ca va fi si mai buna dupa un an de zile ne cunoastem
mai bine, am petrecut impreuna un an cu destule realizari probabil si cu cateva esecuri, dar asta
este viata, mergem inainte si anul care il avem in fata sa fie un an plin de realizari si un an la

sfarsitul careia sa ne bucuram inca o data ca reprezentam cu cinste si onoare com Tulca.
D nul secretar saluta pe cei prezenti si le ureaza bun venit la sedinta ordinara a Consiliului local
Tulca de azi 31ianuarie 2022.

Sedinta a fost convocata de catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin dispozitia
nr 24/ 20 ianuarie 2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale, si 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 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- 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)
Va informez ca, proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei de azi întrunesc
condiţiile prevazute de art 136 din Codul administrativ respectiv 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?
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 decembrie2021- 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 da citire ordinii de zi a sedintei.
D nul secretar cere ca ordinea de zi sa fie suplimentata cu 2 puncte:
1 Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 91/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, cofinanțarea și participarea la Programul Național de Investiții “Anghel
Saligny” pentru obiectivul: „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, a
indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea Comunei Tulca la Programul Național
de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE REȚELE DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COM. TULCA, JUD. BIHOR”
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data
de 31.01.2022, 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. 1 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea ordini de
zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 31.01.2022
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 28.12.2021
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. 2 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea procesului
verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28.12.2021, in forma
prezentata, fara modificari sau adaugiri.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
privind asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021

D nul secretar arata ca in conformitate cu prevederilor Codului Administrativ, Consiliul
local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea

serviciilor publice de interes local privind serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate
în nevoie social.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, compartimentul de asistenţă socială controlează periodic
activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. Potrivit
Hotararii de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, raportul conţine cel puţin următoarele: · informaţii cu privire la dinamica angajării
asistenţilor personali. · informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal
pe perioada concediului de odihnă, · informatii privind numarul de asistenţi personali instruiţi. ·
informaţii privind numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
Avand in vedere cele expuse mai sus, compartimentul de asistenta sociala din Primaria
comunei Tulca a intocmit Raportul privind asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru semestrul 2 al anului 2021 raport pe care vi l-am trimis spre analiza in format electronic.

Presedintele de sedinta arata ca lista cu asistentii personali a fost trimisa spre consultare
fiecarui consilier local, in format electronic.
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind asistentii
persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021
Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 11 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
Raportului privind asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al
anului 2021
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului
de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul
2022
D nul secretar arata ca, ,,Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada
si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte
drepturi cuvenite asistentului personal’’, conform art. 40 alin. (1) din Legea 448/2006 republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura şi garanta plata
indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat
pentru aceasta, conform art. 44 lit. b din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- In luna decembrie 2021 in evedentele noastre figurau 11 asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav si 12 pesoane cu indemnizatii lunare . Astfel, pentru a garanta si asigura plata
acestor drepturi, este necesar sa aprobam aceste indemnizatii si pentru anul 2022
- Precizam ca aceste sume se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat,
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

D-nul Petran Mihai intreaba care este fluctuatia lunara a asistentilor personali.
D-nul secretar raspunde informand care a fost numarul asistentilor personali in fiecare luna.
D-nul secretar sustine ca se cere aprobarea numarului de indemnizatii pe care le avem in
acest moment si in cazul in care vor mai aparea situatii, se va face o reactualizare.
D-nul Petran intreaba daca exista vreo diferenta sau un criteriu de diferentiere intre
persoanele cu handicap cu insotitor si persoanele cu handicap cu indemnizatie.
D-nul secretar raspunde ca este in functie de optiunea persoanei.
D-nul Petran intreaba ca daca toate cele 21 de persoane ar opta pentrua fi angajati, ar putea
fi toti?
D-nul secretar raspunde afirmativ iar d-nul primar completeaza cu precizarea ca acele
persoane trebuie sa aiba gradul de incadrare specificat persoana cu handicap cu insotitor, existand
persoane cu insotitor si persoane fra insotitor. in functie de gradul de incadrare.
Presdintele de sedinta, d-na Ilie Florentina supune la vot Proiectul de hotarare privind
aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de
indemnizatii pentru anul 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. 4 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de
indemnizatii pentru anul 2022.
Se trece la punctul 5 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,,
Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in comuna Tulca, judetul Bihor.
D-nul secretar arata ca, dupa cum stiti prin HCL nr 123/28.12.2022 s-a aprobat 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,: „STAȚII DE
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL

BIHOR” iar pentru depunerea cererii de finantare pentru acesta investitie avem nevoie de acesta
hotarare de consiliu local prin care sa aprobam executarea de lucrari pe domeniul public al comunei
Tulca pentru acest obiectiv de investitii
Dansul reaminteste unde vor fi instalate cele 5 statii de reincarcare.
D-nul viceprimar Lazau Alexandru sustine ca locatia statiei de langa scoala s-a mutat si va
fi pe strada de la Vesa.
D-nul primar sustine ca in urma analizei facute de catre proiectanti, acea parcare este prea
aproape de transformatorul de la scoala si nu s-a acceptat acea locatie, ni s-a cerut ca acea locatie
sa fie schimbata. Alta locatie mai buna, care sa aiba acces la drumul judetean nu s-a gasit. Mai
avem 2 locatii una in fata la biserica si una in parcarea de la caminul cultural pentru ca era ideea
de a pune 5 statii de reincarcare pentru a avea punctaj maxim, deci 2 locatii sunt pe centru, una la
Vesa, una in Cauasd si una in Tulca noua. Cea de la Tulca noua este in curtea fostei scoli si la
Cauasd in curtea Caminului Cultural cu acces direct din drumul judetean
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta , d na Ilie Florentina supune la vot proiectul
de hotarare privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea
realizarii obiectivului de investitii,, Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice 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 în sală, Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Tulca in vederea realizarii obiectivului de
investitii,, Statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in comuna Tulca, judetul Bihor.

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni
si lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
D nul secretar arata ca
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, una din
persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social , are obligatia de a presta
lunar, actiuni sau lucrari de interes local.
Potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 – Legea privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare, primarul are obligatia sa intocmeasca un plan de
actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute, sa tina
evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a
securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local.
Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului
local.

Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor
social , precum si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local este
transmis agentiilor pentru prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.
Fata de cele de mai sus, a fost initiat proiectul de hotarare alaturat, prin care se
propune aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare si de catre persoanele care au de prestat munca in folosul comunitatii,
conform Legii nr.253/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
D-nul secretar prezinta numrul persoanelor beneficiare de ajutor social adica 8 din care 6
sunt persoane apte de munca.
D-nul primar afirma ca, cu acesta ocazie se lamureste o mare nedumerire pentru multi
cetateni ai comunei Tulca care in continuare cred ca sunt foarte multe persoane beneficiare de
ajutor social. Deci nu sunt, aveti datele in fata, toata lumea poate sa le vada, nu sunt prea multe
persoane si cele care sunt, sunt cu norma redusa deci sa nu mai fie discutii de genul ca poate sa
faca curatenie asistatii sociali in comuna Tulca, noi cetatenii nu trebuie sa facem nimic. Nu este
cine sa faca si cei care beneficiaza de acest ajutor isi fac orele in limita posibilitatilor si fac ceea
ce trebuie sa faca.
Nu sunt alte discutii drept pentru care presedintele de sedinta, d-na Ilie Florentina supune
la vot proiectul de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul
2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare
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. 6 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare
Se trece la punctu 7 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol pentru trimestrul III-IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi

D nul secretar arata ca Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primara unitară,
în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole,
precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă
şi/sau animale.
Înscrierea datelor în registrul agricol se face de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a
primarului , obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în
format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional
(RAN).

Trimestrial, în şedinţa consiliului local, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi
Pentru trimestrele 3 si 4 al anului 2021 Compartimentul Registru Agricol, a întocmit raportul
privind stadiul inregistrărilor în registrul agricol, pe format de hârtie fiind înregistrate aproape toate
gospodăriile populației cu bunurile pe care le dețin, iar în format electronic sunt introduse 6%
dintre poziții.
Se propune un plan de măsuri pentru îmbunătățirea activității de înscriere a datelor în registrul
agricol punandu-se accent pe intoducerea datelor in registru agricol electronic si transmiterea lor
catre Registrul Agricol National

D-nul primar aduce cla cunostinta cateva date referitoare la registrul agricol. Dupa plecarea
d-nului Petran Mihai a fost transferat d-nul Zubascu Adrian la registrul agricol, pentru ca avea
experienta lucrand impreuna cu d-nul Petran, stia mult mai bine decat o persoana care venea din
afara.. Persoana care am angajat, o cu acordul dumnevoastra se ocupa , pana la organizarea
concursului, de atributiile pe care le avea inainte d-nul Zubascu si il ajuta in acest moment sa
introduca in format electronic toate datele din registrele agricole. In acest moment, in mai putin de
o luna de zile, am depasit deja 10% din tot ce inseamna registru agricol transferat in electronic,
deci se munceste, cei doi colegi ai nostri isi fac treaba, va mai dura ceva timp pentru ca este greu
dar cand va fi pus la punctva fi un real ajutor pentru fiecare dintre noi, pentru cetateni pentru
operativitate in primul rand.
D-nul secretar sustine ca este foarte important sa avem completat registrul agricol in format
electronic pentru ca periodic va trebui sa raportam date in registrul agricol national, de unde toate
institutiile statului, persoanele fizice si juridice vor putea vizualiza datele inscrise acolo.
Nu sunt alte discutii drept pentru care presedintele de sedinta, d na Ilie Florentina supune la vot
proiectul de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru
trimestrul III-IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

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. 7 din 31 ianuarie 2022 privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III-IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi

D-nul secretar sustine ca acest proiect de hotarare este similar cu cele adoptate in sedintele
anterioare, pentru persoanele care si au depus dosar de incalzire mai tarziu respectiv ajutor de
incalzirea locuintei cu combustibili solizi pentru lunile ianuarie martie 2022 in valoare de 3040

lei respectiv suplimentul la incalzire pentru luna ianuarie 2022 in valoare de 870 lei., lista acestora
fiind trimisa consilierilor locali spre consultare in format electronic.
Nu sunt alte discutii drept pentru care presedintele de sedinta, d-na Ilie Florentina 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 în sală, Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea acordarii
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi Proiect dce hotarare privind alegerea presedintelui
de sedinta pentru lunile februarie-martie- aprilie 2022
D-nul secretar arata ca, Codul Administrativ prevede ca durata presedintelui de sedinta
poate sa fie de maxim 3 luni, noi prin Regulamentul de organizare si Functionare al Consiliului
Local am aprobat ca mandatul presedintelui de sedinta sa fie de 3 luni. Cu ocazia sedintei de astazi,
expira mandatul d-nei consilier Ilie Florentina, de asta se impune alegerea unui nou presedinte de
sedinta pentru urmatoarele 3 luni respectiv lunile februarie, martie si aprilie si roaga se se faca
propuneri in acest sens.
D-nulconsilier Dubere Adrian il propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
pe d-nul Roman Lucian Emil.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri.
Nu sunt alte propuneri drept pentru care presedintele de sedinta, d na Ilie Florentina supune
la vot proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie-martieaprilie 2022
Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 1 abtineri si 0 voturi impotriva, din
totalul de 11 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2022 privind alegerea dnului Roman Lucian Emil ca presedinte de sedinta pentru lunile febrarie, martie , aprilie 2022.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi
-Prezentare Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu
a comunei Tulca
-Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand
domeniului public si privat al Comunei Tulca in anul 2021
- Prezentarea Raportului privind implementarea Legii nr.52/2003 privind Transparenta
decizionala privind Comuna Tulca

-Prezentarea Raportului anual privind aplicarea Legii. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public- Comuna Tulca
-Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a hotararilor Consiliului
Local al comunei Tulca pentru anul 2022

D-nul secretar arata ca aceste Rapoarte au fost trimise consilierilor Locali spre consultare
in format electronicsi intreaba daca sunt obiectii la acestea.
Presedintele de sedinta sustine ca toti consilierii locali au primit aceste materiale si probabil
le au si parcurs.
D-nul primar sustine ca daca sunt nelamuriri putem discuta punctual. Dansul sustine ca
Raportul privind starea economica a comunei este mult mai amplu asa cum a promis anul trecut,
acesta fiind mult mai detaliat.
D-nul Dubere Adrian intreaba despreproiectul cu iluminatul.
D-nul primar raspunde ca este un proict depus si spera sa intre la finantare dar ca si orice
proiect unde se merge pe criterii de departajare, prin punctaj, pana nu suntem declarati eligibili cu
finantare nu poti sa spui nimic. dar pe masura ce vom primi informatii, o sa vi le prezentam, este
unul dintre obiectivele importante pentru noi, facem toate eforturile si am facut tot ceea ce se putea
face, dar de aici inainte nu mai depinde de noi, depinde de alti factori. La modernizarea sistemului
de iluminat ne am dus pana la aproape suma maxima care era de 1 milion de lei.
Presedintele de sedinta intreaba consilierii locali daca sunt de acord cu rapoartele
prezentate, toti cei 11 consilier votand pentru.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL
91/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea la
Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru obiectivul: „EXTINDERE REȚELE DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”
D-nul secretar arata ca urmatoarele 2 puncte de pe ordinea de zi au legatura intre ele si este
vorba despre modificarea HCL nr 91/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, cofinanțarea și participarea la Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”
pentru obiectivul: „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN
COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR”dar ca sa adoptam acesta hotarare trebuie intai sa o
abrogam pe ce de dinainte si da citire proiectului de hotarare.
D-nul primar explica de ce trebuie sa facem treaba asta.Daca va uitati bine la observatii,
trebuiesc devize pe categorii de investitii apa si canal pentru verificarea incadrarii in standardele
de cost. Noi cand am depus proiectul, si hotararea de consiliu pe care am dat o , nu au fost cu
devize separate alimentarea cu apa si canalizarea, a fost un deviz general pentru intreaga investitie.
Cei de la minister ne cer, pentru a verifica incadrarea in standardele de cost, deviz de lucrari pentru
alimentare cu apa si deviz de lucrari pentru canalizare, drept pentru care trebuie sa aducem acesta
modificare, indicatori tehnico economici ca si valoare nu se schimba absolut cu nimic , sumele

raman aceleasi, doar ca se aproba indicatori tehnico economici defalcat pe fiecare investitie in
parte si am urgentat acest proiect de hotarare pentru ca avem termen 15 zile de la data comunicarii,
timp in care suntem obligati sa prezentam toate documentele altfel cererea de finantare va fi
declarata neeligibila ori nu ne putem permite sa ratam o astfel de investitie.
D-nul primar arata ca acesta a fost singura observatie venita de la minister, toate celelalte
obiective care sunt verificate au fost in regula, doar aici a fost o mica problema pe care o rezolvam
acum.
Nu sunt alte discutii, drept pentru care presedintele de sedinta, d na Ilie Florentina supune
la vot Proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL 91/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, cofinanțarea și participarea la Programul Național de Investiții “Anghel
Saligny” pentru obiectivul: „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
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. 10 din 31 ianuarie 2022 privind abrogarea
HCL 91/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și
participarea la Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru obiectivul:
„EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA
TULCA, JUDEȚUL BIHOR”

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ, a indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și
participarea Comunei Tulca la Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” pentru
obiectivul de investiție: „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN
COM. TULCA, JUD. BIHOR”
D nul secretar da citire proictul de hotarare
Nu sunt discutii, drept pentru care presedintele de sedinta, d na Ilie Florentina supune la
vot proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, a
indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea Comunei Tulca la Programul Național
de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE REȚELE DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COM. 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. 11 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
cererii de finanțare și a devizului general estimativ, a indicatorilor tehnico-economici,
cofinanțarea și participarea Comunei Tulca la Programul Național de Investiţii „Anghel
Saligny” pentru obiectivul de investiție: „EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ
ȘI CANALIZARE ÎN COM. TULCA, JUD. BIHOR”

Se trece la punctul Diverse

D-nul secretar da citire cererii adresate de d-na Bredau Florica prin care solicita
concesionarea unei suprafete de 1 ha pasune pentru construirea unui saivan pentru oi.
D-nul primar aduce cateva detalii la cunostinta si prezinta la videoproiector terenul pe care
d-na Bredau vrea sa il concesioneze. Dansul sustine ca noi i am explicat sa aiba mare grija pentru
ca trebuie sa respecte o anumita distanta fata de ultima gospodarie pentru a putea obtine autorizatia
de construire, este zootehnie si sunt niste norme, niste reguli care trebuiesc respectate, njoi le am
discutat cu dansii.
D-nul Ciula Cornel sustine ca acesta persoana vrea sa concesioneze o bucata din terenul
care este inchiriat de dansul si ar vrea ca o bucata din fundul gradinii lui, tot 1 ha, sa fie inchiriat
de dansa pentru a putea iesi din gradina lui tot pe terenul inchiriat de el. si sa l poata declara la
APIA, dar constructia vrea sa o faca unde are acuma acel tarc pentru oi.
D-nul primar sustine ca, acolo unde vrea sa construiasca, va trebui sa concesioneze acea
suprafata pentru ca altfel nu poate construi si dupa ce se va concesiona, va trebui sa dam o hotarare
pri care sa i dam dreptul de a construi pe terenul concesionat, daca concesionezi nu inseamna cai
dam automat si dreptul de a construi. Dansul sustine ca i se pare normal sa dam acele suprafete de
care crescatorii de animale au nevoie sa poata construi tocmai in ideea de a duce cat mai departe
de sat zootehnia care creaza multe neplaceri multor oameni care sunt nemul;tumiti de mirosul pe
care -l genereaza zootehnia.
D-nul secretar arata ca daca se aproba acesta cerere, inseamna ca sa votat pentru inceperea
demersurilor de concesionare a acelei suprafete, noi va trebui sa dezmembram acea suprafata de
teren, apoi va trebui sa facem raport de evaluare pe acea suprafata, , studiu de oportunitate, licitatie,
exact procedura pe care am parcurs o si cu concesiune cu firma Oul de Tinca.
D-nul primar sustine ca procedural trebuie parcursi toti acesti pasi.
Presedintele de sedinta intreaba cine este deacord cu concesiunea si implicit cu
dezmembrarea acelui teren si celelalte proceduri.
Se supune la vot cererea D-nei Bredau Florica, care se voteaza cu unanimitate de voturi 11
voturi pentru.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt probleme de discutat la punctul diverse.
D-nul primar sustine ca unul dintre colegi a intrebat cine suporta aceste cheltuieli cu dezmembrarea
iar dansul raspunde ca aceste cheltuieli vor fi suportate de primarie asa cum s a procedat si in alte
cazuri similare.
D-nul primar anunta ca a aparut si primul esec, proiectul cu tabletele nu a intrat la finantare
din pacate,din cauza faptului ca s a intarziat la depunere, dupa cum stiti, am avut o discutie cu
acele 2 contracte, a trebui reziliat contractul cu Vodafone, pana cand au cazut si ei deacord ca este
singura conditie legala de reziliere a contractului si scoaterea la licitatie a tuturor echipamentelor
a durat un timp mai mult, drept pentru care proiectul depus a primit numarul de inregistrare 761si
din pacate, Ministerul a alocat bani doar pana la proiectul cu numarul 460, drept pentru care este
declrat eligibil dar fara finantare, daca se vor mai gasi bani va intra la finantare.S au depus peste
1900 de proiecte si cu toate acele intarzieri datorate acelui contract cu Vodafone, totusi s a depus

in prima jumatate, la aceste proiecte regula este primul venit primul servit. Aceeasi regula s a
aplicat si la proiectul cu dezinfectantii in scoli, care a fost depus in timp util si care in acest moment
este aprobat, a intrat deja la procedurile de contractare.
D -nul primar afirma ca isi doreste ca si in acest an sa avem o colaborare buna, chiar mai
buna, isi doreste ca impreuna sa realizam lucruri mai vizibile, pentru ca sunt unele nemultumiri
fata de ceea ce s a realizat, dar cand te uiti in Raportul priovind starea economica a comunei, o sa
vedeti ca realizarile nu sunt chiar atat de simple si de putine precum par. In acest moment este in
procedura de incarcare pe SEAP prpiectul pentru statia de epurare si dansul este convins ca pana
la sfarsitul anului acest obiectiv major va fi dat in folosinta. Dansul spera ca in anul 2022 sa facem
pasi importanti cu sala de sport, in luna februarie se va anunta castigatorul licitatiei pentru
construirea acestei sali.
D-nul primar anunta ca a fost la noi firma care se ocupa cu schimbatul cablajelor electrice,
se va incepe si la schimbarea acestora asa cum v am adus la cunostinta toamna anului trecut. am
avut o problema la primarie, din pacate a explodat cazanul de incalzire centrala, probabil si
vechimea lui a fost o cauza, avea 15 ani. Nu am avut ce face, s-au sistat orele la gradinita timp de
2 zile, 2 zile in care s au facut eforturi pentru a gasi un cazan de marimea necesara pentru a asigura
caldura in gradinita, in primarie si postul de politie.
Intentionam sa renovam gradinita de aici in speranta ca pana la inceperea anului scolar 2022 2023
sa putem avea una, doua sau trei grupe cu program prelungit. Ne trebuie un proiect acolo,ne trebuie
o firma care sa amenajeze acolo, nu putem face renovari fara un proiect clar.Sper ca pana la
urmatoarea sedinta sa vin in fata dumnevoastra cu ceva concret, cam cat ar costa si cat ar dura o
astfel de investitie.
Intentionez ca zilele urmatoare sa semnam contractul cu dirigintele de santier, pentru
capela de la Cauasd, imediat ce timpul ne va permite, vom da ordinul de incepere a lucrarilor.,
proiectul este gata, mai este nevoie doar de contractul cu dirigintele de santier. va trebui sa
terminam cu proiectul de reabilitare a soselei pe ulita mare, dupa ce timpul ne va permite.
In incheiere, d-nul primar ureaza tuturor un an bun cu sanatate si tot ceea ce va doriti sa vi
se implinesca.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, d-na consilier Ilie
Florentina declara inchisa sedinta de azi 31.01.2022.
Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Roman Lucian Emil

Secretar General Delegat
jr. Cotrau Marius

