
 
Anexa la PHCL nr.35/13.04.2022 

 

PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25.03.2022 

 

 

Încheiat azi, 25.03.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tulca. 

  

 Se intoneaza imnul de stat al Romaniei. 

 D-nul primar saluta pe cei prezenti, le ureaza bun venit la sedinta ordinara din data de 25 

martie 2022 si spera sa avem o sedinta eficienta in primul rand si care sa aduca un pic de mai bine 

semenilor nostri 

 D-nul secretar saluta pe cei prezenti si ureaza bun venit la sedinta ordinara a Consiliului 

local Tulca de azi 25.03. 2022 si arata ca, sedinta a fost convocata de catre d-nul Avramut Daniel, 

primarul comunei Tulca prin dispozitia nr 55 din 17 martie 2022, cu respectarea tuturor 

procedurilor legale si cu comunicarea catre consilieri a materialelor de sedinta in format electronic, 

cu urmatoare ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Local 

Tulca din data de 25.03. 2022. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului 

Local Tulca din data de 28.02.2022  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tulca 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 

Comuna Tulca in anul 2022 

           5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de asigurare cu resurse umane, 

materiale si financiare  (PARUMF) in Comuna Tulca pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 101/2021 pentru aprobarea 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 

7. Diverse 
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     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. 

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 locali 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, 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-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? Nu exista caz 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 9/31.01.2022 presedinte de sedinta  pentru 

lunile februarie martie aprilie 2022 a fost aleas d nul consilier Roman Lucian Emil, caruia ii 

predau cuvantul pentru conducerea sedintei. Domnule presedinte aveti cuvantul! 



D-nul primar aduce la cunostinta ca exista sesizari de la persoanele care urmeresc live 

sedintele de consiliu ca unele personae nu se aud in transmisia live si roaga sa se vorbeasca cat 

mai aproape de microfoane deoarece sunt momente in care nu se aude foarte bine. 

Presedintele de sedinta, d-nul Roman Lucian Emil,saluta pe cei prezenti, arata ca ordinea 

de zi a sedintei de astazi a fost prezentata de d-nul secretar si intreaba daca sunt obiectii. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 

din data de 25.03.2022. 

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. 23 din 25  martie 2022 privind aprobarea ordini de 

zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25 martie 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 28.02.2022 

Presedintele de sedinta arata ca procesul verbal al sedintei anterioare a fost primit de fiecare 

in format electronic si intreaba daca sunt obiectii la acesta. Nu sunt observatii, se 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. 24din 25 martie 2022 privind  aprobarea procesului 

verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28.02.2022, in forma 

prezentata, fara modificari sau adaugiri. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al Comunei Tulca. 

D-nul secretar arata ca s-au transmis spre consultare toate materialele si prezinta proictul de 

hotarare prin care se propune rectificarea la bugetul  local pe anul 2022 după cum urmează: 

                  A. VENITURI total: 45,10 mii RONI , din care:    Diverse venituri:36.02.50: 17,50 mii 

RONI, Subventii: 42.02.34: 27,60 mii RONI 

                 B. CHELTUIELI total: 45,10 mii RONI., din care:  51.02 – Autoritati executive: 

11,50 mii RONI d.c.  - 71 – Cheltuieli investitii – 11,50 mii RONI, 65.02 – Invatamant: 6,00 mii 

RONI, d.c. - 20 – Ch. Materiale – 6,00 mii RONI, 68.02 – Asigurari si asistenta sociala: 27,60 

mii RONI, d.c. - 57 – Ajutor social incalzire populatie – 27,60 mii RONI, 70.02 – 

Locuinte,servicii si dezv publica: 0 mii RONI, d.c. - 71 –  Investitii Trim II  –  +134,00 mii 

RONI - 71 –  Investitii Trim III  –  -134,00 mii RONI 

D-nul primar aduce cateva lamuriri si sustine ca dintr-o eroare pe care ne-o asumam, suma 

prevazuta pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de alimentare cu gaz a fost 

cuprinsa in bugetul pe trimestrul 3, noi trebuie sa platim acest SF care este gata inca de anul 

trecut, cat mai repede pentru ca , pe programul Anghel Saligny se va incepe depunerea de 

proiecte pentru alimentari cu gaz. In urma discutiilor avute cu colegii primary din Tinca si Batar, 

am convenit impreuna sa depunem un proiect comun, avand in vedere ca aceasta asociere ar fi 



din punct de vedere economic cea mai sustenabila, dar nu putem merge mai departe pana nu 

platim acest studio de fezabilitate pentru a putea obtine din partea proiectantului originalul, 

pentru intocmirea si depunerea cererii de finantare. Acesta este cea mai importanta rectificare 

respective mutam din trimestrul 3 in trimestrul 2. 

 Presedintele de sedinta roaga consilierii locali , daca au intrebari la acest punct , sa 

intervina. 

 Nu mai sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al 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. 25 din 25 martie 2022 privind  

rectificarea bugetului local al Comunei Tulca. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Tulca in anul 2022 

 D-nul secretar arata ca, Având în vedere prevederile O.M.A.I. nr. 

132/29.01.2007„PAAR..., se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte 

riscuri decât cele analizate  

Dupa cum stiti, in fiecare an trebuie sa supunem dezbaterii si aprobarii dumneavoastra Planul de 

analiza si acoperirea riscurilor la nivelul Comunei Tulca 

Acest plan, reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel 

comunei noastre, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 

respective.  

Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) are scopul de a asigura cunoaşterea, 

de către toţi factorii implicaţi, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi 

după apariţia unei situaţii de urgenţă, de creare a unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru 

prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns 

optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Tulca in 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. 26 din 25 martie 2022 privind 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Tulca in anul 2022. 

 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de 

asigurare cu resurse umane, materiale si financiare  (PARUMF) in Comuna Tulca pe anul 2022 

 D-nul secretar arata ca, considerentele care stau la baza elaborarii Planului de asigurare cu 

resurse umane, materiale si financiare necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta sunt cele 

referitoare la necesitatea stabilirii potentialului uman si a resurselor materiale si finaciare ce pot fi 



utilizate in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, precum si la posibilitatea realizarii unei 

coordonari eficiente a acestor resurse in scopul stabilirii starii de normalitate. 

 Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1040/2006 componentele Sistemului 

National de Management al Situatiilor de Urgenta prevad anual, in bugetele prorii, fonduri pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale si finaciare necesare situatiilor de urgenta. Totodata, acelasi 

act normativ prevede faptul ca  Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru 

gestionarea situatiilor de urgenta se intocmeste anual,  

De asemenea, in cadrul atributiilor principale, comitetele locale pentru situatii de urgenta, 

analizeaza si avizeaza planul propriu, planul local pentru asiguarea resurselor umane, materiale si 

finaciare necesare situatiilor de urgenta. 

Presedintele de sedinta invita consilierii locali la intrebari si discutii. 

Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea  

Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare  (PARUMF) in Comuna Tulca pe 

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. 27 din 25 martie 2022 privind aprobarea  

Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare  (PARUMF) in Comuna 

Tulca pe anul 2022. 

 

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

HCL nr. 101/2021 pentru aprobarea 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, din acest Proiectul de hotărâre reiese necesitatea adoptării unei 

hotărâri 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; 

Ținând cont de prevederile Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice,  

În baza prevederilor HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, astfel impunându-se reglementarea salariilor funcțiilor din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Tulca și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului 

Local Tulca, conform prevederilor art. 11 din Legea – cadru nr.153/2017, actualizată; 

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, se impune modificarea HCL nr. 101/2021 

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 pe care 

v-am trimiso spre consultare. 

D-nul primar sustine ca acesta mica majorare de salarii nu influenteaza negative anvelopa 

salariala, pentru ca in urma reducerii posturilor, adica prin faptul ca s-au desfiintat cateva posture 

sim ai sunt posture neocupate, am facut o economie astfel incat in acest moment acesta crestere 



salariala nu va afecta negative bugetul pentru salarii. Consideram ca este necesar si oportun sa 

facem acest lucru, marirea este foarte mica dar atat ne putem permite in acest moment. 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari sau nelamuriri la acest proiect de 

hotarare. 

D-nul Petran Mihai il intreaba pe d-nul secretar daca marirea de salarii se refera la 

coeficientul aplicat fiecarui angajat, iar d-nul secretar ii raspunde afirmativ. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca  acesta marire este egala pentru toti angajatii. 

D-nul secretar raspunde ca toti angajatii beneficiaza de o marire egala a acelui coefficient, 

iar d-nul primar completeaza ca mai putin  primarul si viceprimarul care nu se incadreaza, dar toti 

angajatii functionary publici si personal contractual beneficiaza de acesta marire prin modificarea 

indicelui de calcul. 

D-nul secretar sustine ca nu este o marire mare dar este o marire pe care dansul o considera 

meritata raportat la volumul de munca care este in primarie si eforturile pe care colegii dansului il 

depun in fiecare zi. 

D-nul Petran Mihai sustine ca a dorit doar sa afle mecanismul prin care s-au marit salariile. 

D-nul Vidican Cosmin sugereaza ca pe viitor sa se treaca in materialele de sedinta atat 

salariul vechi cat si cel nou, in materialul de azi fiind trecut doar salariile noi. 

D-nul primar raspunde ca s-a notat si data viitoare o sa se faca asa. 

Nu mai sunt interventii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 101/2021 pentru aprobarea 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. 28 din 25. martie 2022 privind modificarea 

HCL nr. 101/2021 pentru aprobarea 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 diverse. 

Presedintele de sedinta il roaga pe d-nul secretar sa prezinte cererile adresate Consiliului 

Local. 

D-nul secretar prezinta prima data, o informare privind recensamantul agricol care este in 

desfasurare acuma, si roaga cetatenii sa vina la punctele de recenzare pentru a se recenza si roaga 

consilierii local isa se implice mai active pentru popularizarea acestui recensamant. 

D-nul secretar prezinta cererea Politiei Salonta, prin care ni se solicita ajutorul pentru 

cumpararea a doua etiloteste. 

D-nul primar sustine ca acesta solicitare I se pare absolut corecta,poate nu este normal sa 

alocam noi bani pentru aceste etiloteste pentru ca totusi ministerul de interne are buget propriu, 

dar la fel de bine si la ei pot fi probleme de finantare de bugete.. Nu suntem singura comuna caruia 

I s-a aolicitat un astfel de sprijin, dansul considera ca putem ajuta, fiind important ca fiecare dintre 

no isa ne implicam si sa ajutam acolo unde putem ajuta pentru ca siguranta noastra si a tuturor 

cetatenilor este mai importanta  decat o mica suma de bani. 



D-nul secretar sustine ca acesta reprezinta o investitie pentru siguranta noastra si a copiilor 

nostrii. 

D-nul Vidican Cosmin intreaba daca aceste alcolteste sunt pentru politistii de la postul de 

politie local Tulca sau care este destinatia lor finala. 

D-nul secretar sustine ca aceste alcolteste vor fi pentru Politia rutiera Salonta care are sector 

de actiune si in Tulca. 

D-nul Vidican Cosmin intreaba cate comune are arondate politia rutiera Salonta si intreaba 

ce o sa faca Politia Salonta cu atatea alcolteste daca fiecare comuna va cumpara cate 2 , deci vreo 

25-30 aparate. Dansul sustine ca acesta investitie influenteaza si comuna Tulca si sustine ca este 

deacord sa contribuim la acesta investitie dar cu maxim un aparat. 

D-nul primar sustine ca s-ar bucura ca fiecare comuna sa cumpere cate 2 aparate dar 

majoritatea vor raspunde negativ la acesta solicitare pentru ca suntem obisnuiti sa nu prea dam 

cand ni se solicita ajutorul. 

D-nul Dubere Adrian sustine ca in limita bugetului si a situatiei in care avem excedent 

bugetar si dupa ce am avea investitiile facute, putem sa contribuim cu un aparat sau doua. 

D-nul Vidican Cosmin sustine ca avand in vedere ca valoarea unui apparat este in jurul a 

500 euro, i se pare de bun simt sa aprobam cumpararea unui aparata si nu e normal sa raspundem 

negative unor astfel de solicitari. 

Presedintele de sedinta supune la vot cererea politiei de a achizitiona 2 aparate, solicitare 

care primeste 2 voturi pentru (Ciula Cornel, Lazau Alexandru) 

Se supune la vot si propunerea de a achizitiona un singur etilotest, propunere care se aproba 

cu 9 voturi pentru. 

D-nul secretar prezinta cerere d-nului Bulzan Moise prin care solicita sa I se schimbe 

suprafata de pasune din Fataniste pe Ses pe motiv ca nu este lasat sa treaca peste pasunea inchiriata 

de ciobani. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca parcela din Fataniste a fost folosita de catre d-nul Bulzan 

in intregime, singur si cate ciurzi au functionat anul trecut. 

D-nul secretar sustine ca vacile dansului au pasunat anul trecut impreuna cu alte vaci ale 

altor personae pe parcela din Fataniste. 

D-nul Petran solicita mai multe informatii despre acesta situatie si intreaba daca pasunea 

solicitata de d-nul Bulzan este sub contract de inchiriere. 

D-nul primar sustine ca a fost prezentata doar o cerere pe care d-nul Bulzan a depus-o la 

primarie. Se stie ca anul trecut s-a convenit ca toti crescatorii de anumale sa aiba impartita trupurile 

de pasune ca sa nu fie discutii ca unii au numai pasune buna si altii au numai pasune slaba. Ca sa 

pata declara la APIA s-a stability impreuna cu crescatorii de animale anumite parcele pt fiecare 

crescator de animale. Acum d-nul Bulzan solicita ca pasunea lui sa fie comasata astfel incat sa si-

o poata imprejmui sa pasuneze  intr-un singur loc si sa aiba acces la ea, existand discutii ca peste 

pasunea oilor nu le da voie sa treaca cu vacile. Nu avem in vedere nici o alta impartire ci s-a spus 

doar ca se va gasi o solutie astfel incat sa incercam sa-I multumim pe toti si I se pare interesant ca 

oile au pasunea pe sub sat iar vacile au pasunea mai departata. 

Presedintele de sedinta sustine ca, conducerea primariei trebuie sa faca tot posibilul pentru 

a rezolva aceste probleme pentru ca si d-nul Bulzan este un investitor in localitatea noastra si crede 

ca ar trebui rezolvata probema dansului. 

D-nul prinar sustine ca se incearca sa se gaseasca cea mai buna solutie, incercam sa 

multumim pe toata lumea in limita posibilitatilor, stiti ca avem problema cu suprafata de pasune. 



D-nul secretar prezinta cea dea treia cerere si anume d-na Canahai Florica solicita 

inchirierea suprafetei de pasune de 0.75 ha din vecinatatea proprietatii dansei. 

D-nul primar prezinta la videoproiector suprafata de pasune solicitatat de d-na Canahai, 

specificand ca in trecut a fost aprobataconcesionarea suprafetelor de teren din fundul gradinilor 

catre proprietarii gradinilor respective. Dansul considera ca acesta suprafata nu este cea mai 

potrivita pentru a se face o ferma de animale, pentru ca de aici incolo tot ce inseamna numar mare 

de animale va trebui locata cat mai departe de zona locuita. 

D-nul Petran sustine ca dansul a inteles ca d-na Canahai vrea inchiriere nu concesiune, 

adica sa poata sa pasuneze acolo. 

Presedintele de sedinta sustine ca ar trebui lasata acesta cerere pana la sedinta urmatoare 

pentru a sti exact daca legislatia permite cresterea unui numar oarecare de animale daca nu, 

eventual sa I se propuna o alta locatie, ar trebui discutat cu persoanele respective sa vedem ce 

doreste efectiv. 

D-nul primar sustine ca dansul a promis si promite inca o data tot sprijinul dansului pentru 

crescatorii de animale. 

D-nul Vidican Cosmin propune sa I se solicite d-nei Canahai mai multe informatii despre 

numarul de oi pe care vrea sa le creasca si avand in vedere ca si alti crescatori de animale au fost 

sprijiniti si dansul trebuie sa aiba acelasi tratament dar trebuie respectate normele in vigoare. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca suprafata respective este sau nu sub contract de inchiriere 

cu o alta persoana, daca suprafata respective a fost sau nu declarata la APIA. 

D-nul secretar raspunde ca acesta suprafata de teren nu se afla sub contract de inchiriere cu 

vreo alta persoana si nici nu a fost declarata la APIA. 

Presedintele de sedinta propune sa se lase acest subiect pana la sedinta urmatoare si poate 

atunci o sa fim mai bine documentati la cee ace se doreste sa se faca pe acesta suprafata de teren. 

D-nul Vidican vrea sa aduca in discutii un punct foarte important si se adreseaza d-nului 

primar, d-nului secretar, d-nului viceprimar si avand in vedere ca s-a sustinut ca se vrea sa fie 

ajutati crescatorii de animale, ridica o problema care o sa afecteze foarte grav crescatorii de 

animale.Dupa cum a fost prezentat planul cadastral, o parte din pasune a fost transformata in arabil 

numai ca acesta transformare a blocat accesul animalelor spre celelalte trupuri de pasune si roaga 

sa se gasesca solutii  pentru a se reloca acele parcele in alte parcele de pasune. 

D-nul primar sustine ca intelege foarte bine situatia si se stie ca din momentul in care dansul 

a ajuns primar si a discutat acesta situatie cu toti crescatorii de animale de nenumarate ori, si anume 

este foarte usor sa spui sa se fac afara a se mai discuta ce a fost inainte. Este suparator pentru 

crescatorii de animale, este o nedreptate crasa, care li s-a facut dar acesta cadastrare este facuta din 

2017-2018. Dansul adduce la cunostinta ca acele suprafete care figureaza ca si teren arabil in 2018-

2019-2020 au fost inchiriate de Primaria Tulca ca si pasune crescatorilor de animale cu toate ca 

erau proprietary particulari , personae private. S-a incercat, am fost impreuna cu d-nul secretar la 

OCPI ca sa rezolvam problema, dar in acest moment suntem fara solutii, solutii viabile nu utopice. 

Saptamana viitoare suntem planificati la prefectura exact pe acelasi subiect dar este practic 

imposibil pentru ca o parte din aceste terenuri au intrat in circuitul commercial, foarte multe 

personae sunt decedate iar ca sa faci schimb ai nevoie de acordul proprietarilor, pana nu se va 

realiza in totalitate problema cu proprietarii nu se poate face schimb de teren. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca, cu astfel de probleme se confrunta si alte localitati in care 

au facut cadastrarea acesta firma si trebuie sa vedem si ce masuri iau aceste comune. 

D-nul primar sustine ca are totala deschiderea pentru rezolvarea acestor probleme. 



D-nul Ciula Cornel sustine ca marea greseala este ca am semnat venind aici la ei la birou 

fara sa ne prezinte locul unde este amplasat. 

D-nul primar  sustine ca a fost o perioada in care au fost afisate acele lucrari perioada in 

care se puteau depune contestatii si se putea cere  de catre primarie sa se faca acest lucru si nu s-a 

facut, din pacate acuma este prea tarziu. 

Presedintele de sedinta invita consilierii la alte discutii. 

D-nul secretar adduce lamuriri privind cererea depusa de catre d-nul Bulzan Moise si 

prezinta la harta situatia d-nului Bulzan Moise si anume ce cere dansul prin acea cerere. 

D-nul Ciula cornel sustine ca va trebui ca toata pasunea sa fie relocate, majoritatea pasunii 

fiind inchiriata crescatorilor de oi, vacile avand foarte putina pasune.. 

D-nul primar sustine ca pasunea care a fost inchiriata pentru animale pentru vaci, nu este 

pasunea care este cadastrata ca si terten arabil. Aceasta suprafata de teren arabil din pasune este 

declarata de catre firme care au teren arendat. 

D-nul Vidican Cosmin sustine ca a citit in PAAR ca, comuna Tulca are 4508 ha teren arabil 

si  1096 ha pasune si intreaba unde este acesta suprafat de pasune. 

D-nul secretar raspunde ca in balanta fondului funciar veche, comuna Tulca figura cu 

acesta suprafata de pasune iar acel plan s-a facut conform datelor oficiale existente. 

D-nul primar afirma ca in acest moment, comuna Tulca are 143.81 ha pasune fara teren 

arabil plus pasunea de la Asociatia Urbariala. 

D-nul primar sustine ca a fost amenintat de catre d-nul Butros si spera sa se ajunga la o 

solutie cat mai repede in legatura cu firma Agro Karas si dreptatea sa iasa la suprafata. Dansul 

sustine ca i-a depus plangere penala d-ului Butros. 

D-nul Dubere Adrian propune ca d-nul Chise Florian,avand in vedere realizarile facute de 

acest om,facand cinste comunei noastre, promovand-o pe plan intern si international, a pus pe harta 

produsului traditional comuna Tulca, sa fie numit cetatean de onoare al comunei Tulca. 

D-nul primar sustine ca se bucura de acesta idee, se bucura ca I s-a furat acesta idee, si 

dansul avand acesta idee, numai ca trebuie sa avem un regulament clar pentru a putea face acest 

lucru. 

D-na Ilie Florentina, ridica problema cetatenilor lipsiti de onoare, a celor care umplu 

strazile de gunoaie, si intreaba daca se pot identifica acesti cetateni, daca exista masuri care se pot 

lua impotriva lor. 

D-nul primar sustine ca este deacord ca avem o problema cu curatenia si roaga sa fie ajutat 

sa se identifice aceste personae pentru a putea fi sanctionate asa cum au fost sanctionati si cei care 

au fost prinsi pana acuma si propune sa se achizitioneze camera spion care pot fi mutate dintr-un 

loc in altul. 

D-nul primar anunta ca ne am propus sa modernizam aspectul scolii si prezinta o imagine 

realizata de arhitec, cum dorim sa arate scoala si solicita alte idei in acest sens. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca la scoala noua s-ar putea realiza o alee ca sa intre masinile 

cu copii, dimineata fiind plin de masini in zona scolii. 

D-nul primar solicita un acord de principiu pentru a putea incepe lucrarile la scoala. 

Presedintele de sedinta supune la vot acordul de principiu pentru inceperea lucrarilor la 

scoala, titi consilierii (11) votand pentru 

D-nul primar prezinta in continuare premiile obtinute de echipa comunei Tulca la festivalul 

D-ale porcului, organizat la Oradea si prezinta componenta acesteia. 

Presedintele de sedinta felicita echipa care a reprezentat comuna Tulca si pe d-nul primar. 



D-nul Ciula Cornel sustine ca ne-am luat un angajament ca vom amenaja strada de la scoala 

la primarie. 

D-nul primar sustine ca mai inainte s-a discutat despre ea, avem proiectul de amenajare, 

urmeaza sa prezentam acest proiect si consilierilor locali. 

D-nul primar adduce la cunostinta ca s-a demarat un proiect de modernizare a gradinitei 

vechi, avand in vedere ca sunt fonduri disponibile prin PNRR, sume prealocate fiecarui UAT. S-a 

facut proiectul si dorim ca pana la toamna sa fie gata. 

D-nul Petran intreaba daca s-au consultat reprezentantii bisericilor din Cauasd cand s-a 

facut amplasamentul pentru capela de la Cauasd. 

D-nul primar sustine ca acest amplasament s-a discutat in sedinta de consiliu si nu stie de 

ce d-nul Petran  revine la situatia amplasamentului. 

D-nul Petran sustine ca o parte din oameni sunt nemultumiti de lucrarile de reabilitare a 

strazilor din Cauasd , in special pe strada lui Horga si strada spre Taut, intradevar s-a adus un 

autogreder dar nu s-a facut scarificare s-a facut doar indreptare din lama dar trebuiau si 2 sau 3 

camioane de piatra ca sa acopere gropile 

D-nul primar sustine ca s-a incercat sa se sacrifice numai ca lucrarea iesea mult mai prost 

decat cea care a fost fara scarificare, iar pe cealalta strada autogrederul nu a incaput. 

Nemaifiind intrebari, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare din 

data de 25.03.2022 

 Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal. 

 

        Presedinte de sedinta                                                       Secretar General Delegat 

        Roman Lucian Emil                                                             jr. Cotrau Marius 

 


