
 
 

 
PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28.02.2022 
 

 
Încheiat azi, 28.02.2022, 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. 35 din 18.02. 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 ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Local 
Tulca din data de 28.02. 2022. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 31.01.2022  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 
al fondului forestier, intocmit de Ocolul Silvic Tinca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tulca, judeţul Bihor 
pentru anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea 
cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, la nivelul comunei Tulca, pentru anul 2022 

             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulca, judetul 
Bihor 

             7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei 
Tulca pentru anul 2022 

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

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii a Serviciului 
Public de Gospodarire Comunala Tulca 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL TULCA 
CIF 5149128 

Comuna Tulca, Sat Tulca, nr. 231, cod poștal 417600 
Tel. / Fax: 0259.314.894 / 0259.314.896 

Email: secretariat@primaria.tulca.ro 
Website: https://primaria.tulca.ro/ 

 



10.  Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Tulca 

11. Proiect de hotarare privind actualizarea domeniului privat al comunei Tulca 

12. Informare privind Recensamantul populatiei si locuintelor 

13 Diverse  

 
     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, d-nul 
Grec Giorgio Daniel contabilul primariei.d-na Huple Denisa director Scoala Gimnaziala Nestor 
Porumb Tulca 
     Sedinta este inregistrata audio-video si transmisa in direct. 
In deschiderea sedintei,d-nul primar saluta pe cei prezenti si le ureaza bun venit la sedinta ordinara, 
si anunta ca vrea sa inceapa aceasta sedinta atipic, avand in vedere situatia grava care se desfasoara 
in aceste momente la granita Romaniei, respectiv razboiul din Ucraina. Dansul ar dori ca de acesta 
data sa incepem ca semn de respect pentru poporul ucrainean, cu intonarea imnului Ucrainei, dupa 
care sa pastram un moment de reculegere pentru victimele acestui oribil razboi, dupa care se va 
intona imnul de stat al Romaniei. Este o situatie dificila cu care, nu cred ca cineva poate sa fie 
deacord. Aceasta situatie nu si-o doreste nimeni in Europa, drept pentru care dansul considera ca 
este nevoie sa fim solitari cu aceste familii distruse, familii care suporta greutati pe care noi nu ni 
le putem imagina. 

 Se intoneaza imnul de stat al Ucrainei, dupa care se pastreaza un moment de reculegere. 

 Se intoneaza imnul de stat al Romaniei. 

 D-nul primar anunta ca avem alaturi de noi pe d-na director al Scolii Gimnaziale Nestor 
Porumb Tulca, d-na Huple Denisa, pe care nu toti o cunosc, stiti foarte bine ca este noul director 
al Scolii din Tulca. D-na este alaturi de noi pentru a sustine bugetul Scolii Generale. Sunt cateva 
lucruri interesante pe care d-na  director le-a si prezentat in sedinta pe comisie si dansul insidta ca 
tota acestea sa fie prezentate si in sedinta mare, dansul considera ca cetatenii comunei noastre au 
dreptul sa cunoasca toate detaliile, fiecare ban pe ce s-a cheltuit si este si datoria noastra sa facem 
tot ceea ce este posibil sa asiguram elevilor si profesorilor toate cele necesare pentru desfasurarea 
in cele mai bune conditii a actului de educatie. 

 D-nul secretar saluta pe cei prezenti si ureaza bun  venit la sedinta ordinara a Consiliului 
local Tulca de azi 28 februarie 2022. 



Sedinta a fost convocata de  catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin 
dispozitia nr 35 din 18 februarie 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 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, 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-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 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 dar nu inainte de a multumi pentru conducerea 
sedintelor anterioare d-nei consilier Ilie Florentina . Domnule presedinte aveti cuvantul! 

Presedintele de sedinta, d-nul Roman Lucian Emil,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 28.02.2022. 

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. 12 din 28 februarie2022 privind aprobarea ordini de 
zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 28 februarie 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 31.01.2022 

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. 13 din 28.02 2022 privind  aprobarea procesului 
verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 31.01.2022, in forma 
prezentata, fara modificari sau adaugiri. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al fondului forestier, intocmit de Ocolul Silvic Tinca 

D-nul primar solicita presedintelui de sedinta  sa trecem peste acest punct intrucat seful 
Ocolului Silvic Tinca nu a ajuns inca si propune sa trecem la urmatorul punct de pe ordinea de 
zi. 

Presedintele de sedinta, cu acordul consilierilor locali prezinta urmatorul punct de 
pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tulca, judeţul 
Bihor pentru anul 2022. 

D-nul secretar arata ca, Bugetul pentru anul 2022 al Comunei Tulca este elaborat în 
contextul asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale comunale. 
Având în vedere atribuţiile ce revin Consiliului Local al Comunei Tulca, în baza prevederilor Legii 
nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a unor legi speciale şi a altor acte normative, şi-a 
definit obiectivul global de acţiune privind creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei 
comunei prin dezvoltarea la standarde europene a infrastructurilor de bază în administraţie, 
învăţământ, transporturi, cultură, sănătate, asistenţă social şi alte cheltuieli economice. 

La elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tulca s-au avut în 
vedere prevederile legilor, reglementărilor, normelor în vigoare, precum şi structurile 
organizatorice existente ale instituţiilor subordonate şi structura organizatorică proprie a 
Consiliului local Tulca. 

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi detaliată a 
propunerilor de buget, având la bază execuţia bugetului anului 2021, estimările pentru anul 2022, 
precum şi performanţele economice realizate şi perspectivele de dezvoltare. 



În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi structura 
veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli, pe destinaţii şi ordonatori de credite, în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale comunei, ale politicii bugetare 
specifice anului 2022, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, alte reglementări cuprinse în actele normative sprecifice 
în vigoare privind raţionalizarea cheltuielilor publice. 

Bugetul pe anul 2022 se stabileşte pe secţiuni:  

1. secţiunea de funcţionare, care este partea de bază obligatorie a bugetelor şi cuprinde 
veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente şi 

 2. secţiunea de dezvoltare care este partea complementară a bugetelor şi cuprinde 
veniturile şi cheltuielile de capital. 

In continuare, d-nul primar propune sa i se dea cuvantul doamnei director al Scolii Generale 
Nestor Porumb Tulca sa ne expuna propunerea de buget al scolii. 

D-na director sustine ca, in vederea bunei functionari a Scolii Generale Nestor Porumb  
Tulca, in anul financiar 2022 solicita urmatoarele sume: 

Naveta cadre didactice 30.000 roni De ce se solicita aceste sume, pentru ca exista norme 
metodologice  privind decontarea sumelor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor 
didactice. D-na director prezinta poze cum arata scoala, clasele nu sunt dotate sub nici o forma si 
pentru acesti copii din localitate , din comuna noastra, pentru a desfasura un proces educational de 
calitate, dansa considera ca este nevoie  de minime conditii de desfasurare a activitatii. Din 
experienta dansei, dupa ce noi o sa asiguram conditiile si un minim de  dotari , o sa se vada si 
rezultatele, copii vor veni cu drag la scoala si vor fi mult mai  motivati si se vor retine informatiile 
mult mai rapid. La corpul B al cladirii, unde se desfasoara invatamantul primar, isi desfasoara 
activitatea 7 clase si unde anul viitor vor fi 10, probabil anul viitor toti elevii scolii isi vor desfasura 
activitatea in aceasta cladire, daca corpul A o sa intre in reabilitare pe proiectul depus de primarie 
, si atunci pentru o buna functionare se solicita table scolare in fiecare clasa, a fost prezentata si 
oferta pentru acestea. Deasemenea este nevoie de catedre, au fost prezentate imagini despre modul 
in care arata catedrele, apoi este nevoie de dulapuri in salile de clase, proiectoare, laptop 6 bucati, 
, ecrane de proiectie, calculatoare 10 bucati, , sunt in laborator calculatoare dar functioneaza doar 
2 iar reparatiile costa foarte mult, copii au obligatoriu 1 ora de informatica pe saptamana, in acest 
moment copii nu au cum sa faca ora de informatica din lipsa calculatoarelor. 

Aceste bunuri sunt un minim necesar in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului 
de invatamant. 

Dansa considera ca trebuie pus accentul pe invatamantul primar, pentru ca este o cladire 
care nu este prevazuta in reabilitare si arata destul de bine, este zugravita dar trebuie schimbat 
parchetul in unele Sali de clasa 

Deasemenea este nevoie de alarma si sistem video in cladirile Gradinitei cu program 
normal Tulca, cu program normal Cauasd, Scoala generala Nestor Porumb Tulca cladirea B, 



conform legislatiei in vigoare avem obligativitatea de a avea un sistem de supraveghere video si 
alarmare. 

Este nevoie de reparatii cuiere si mobilier clase, reparatii gard si usi intrare. S au solicitat 
bani si pentru mentenanta sistem de supraveghere, un program de contabilitate si cheltuieli de 
intretinere si utilitati. 

D-na director afirma ca se poate spune ca Scoala Tulca este o scoala cu bani dar sunt si 
cheltuieli legate combustibil si de microbuz scolar. 

Presedintele de sedinta multumeste pentru prezentare d-nei director si o asigura de tot 
sprijinul Consiliului Local. 

D-nul primar sustine ca daca sunt intrebari referitoare la scoala , sa i se puna d-nei director 
, care este cea mai in masura sa raspunda. Dansul doreste ca d-na director sa prezinte si acel raport 
care a fost inregistrat la primarie, este un raport interesant de care va trebui tinut cont in perioada 
urmatoare, pentru ca sunt acolo niste lucruri care pe dansul l-au lasat fara replica, dar este de 
domeniul trecutului, invatam din greselile trecutului, de aici incolo o sa fim mai atenti si o sa 
incercam ca astfel de greseli sa nu se mai repete. 

D-na director sustine ca, realizand bugetul pe anul acesta, nu se poate face fara a analiza 
bugetul de anul trecut. Analizand bugetul de anul trecut, s-a observat ca au fost alocati bani la 
deplasari o suma de 22000 roni, o suma enorma tinand cont ca a fost pandemie, ca foarte multe 
activitati s-au desfasurat online si chiar nu ne-am deplasat foarte mult. Dansa sustine ca acesta 
suma este una enorma si s-a uitat sa vada unde s-au facut deplasarile si nu s-a putut constata nimic 
deoarece aceste plati s-au facut pe baza unui tabel, neexistand un ordin de deplasare, un bon de 
carburant, stampile, practic sunt niste bani utilizati nu stiu cum, oricum ni s-a anuntat un audit. 

Deasemenea, s-a constatat o suma cheltuita pe telefoane mobile respectiv 11000 roni tot 
asa pe baza de tabel, unde unui numar de 3 persoane li s-a decontat lunar 700 lei tot anul, existand 
si 3 abonamente. 

S-a constatat retrageri numerar cu CEC in valoare de 82717 lei din care o parte s-au ridicat 
pe baza unui referat de necesitate realizat de director, prin care deconta motorina, materiale de 
curatenie, taiat lemne, facut curatenie in conditiile in care exista doua norme jumate de femeie de 
serviciu, reparatii cazane, revizii cazane,, fara alte dovezi justificative, doar acel referat de 
necesitate, mai sunt si unele bunuri dar ca unele dintre ele nu acopera suma sau justifica altceva, 
bonuri de carburant, exista un contract cu firma Desira, microbuzul scolii de acolo alimenteaza dar 
s-au ridicat bani si pentru carduri de motorina, deasemenea s-au retras in numerar suma de 968 
roni pe baza unei facturi care nu are nici o legatura cu scoala Nestor Porumb, este emisa de 
asociatia Toldi care livreaza un leagan balansoar. In urma discutiilor cu colegii, s-a solicitat sa se 
faca un nou inventar, aceste balansoare s-au primit ca sponsorizare de o colega, D-na Mocuta 
Aurelia, pentru Gradinita Tulca, se si gasesc, nu exista nici o justificare de ce nu a putut sa le 
primesca prin scoala, i s-a spus sa gaseasca o asociatie unde sa se vireze banii, dar de ce s-au mai 
ridicat banii din scoala in numerar. 



Tot asa s-au retras 5300 roni, pe baza referatului de necesitate, ca s-au reparat cazanele in 
conditiile in care, in prezent ne confruntam cu o mare problema, copii stau in frig si actualul primar 
a adus mesteri la cazane si li s-au spus ca acele cazane nu au fost niciodata reparate si niciodata nu 
s-au investit in ele. 

Deasemenea tot prin referat de necesitate s-au achitat 5450 roni pentru taiat lemne in 
conditiile in care exista angajat la scoala pentru acest post care se ocupa cu focul, vara primeste 
salar iar d-nul primar spune ca lemnele au fost taiate de oamenii de la primarie. S-au reparat usile 
de la scoala pe 23000 roni, in conditiile in care pe banii aceia se cumparau usi noi. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca la 23000 lei reparatiii usi se puteau pune usi noi, este o suma 
destul de mare. 

D-na director spune ca se poate verifica daca s-au reparat usile, pentru ca exista camere de 
supraveghere in scoala. Deasemenea s-a achizitionat in decembrie de 15000 jaluzele, bani ce 
puteau fi folositi la achizitia de videoproiectoare pentru copii. 

Deasemenea pe carburant s-au cheltuit 43898 cand foi de parcurs la sofer predate cu bonuri 
sunt de mai putin de 10000lei si se intreaba unde este diferenta de bani. 

D-na director sustine ca a cerut bani multi si roaga ca scoala sa fie sprijinita. 

D-nul primar afirma ca, cu suma de 23000 reparatii usi, avand in vedere ca o usa termopan 
este undeva la 1000 lei, se puteau schimba toate usile de la salile de clasa din toata scoala. Dansul 
afirma ca, in data de 30.09.2020, adica inainte de a prelua dansul mandatul de primar, Scoala 
Generala Tulca avea o datorie de 44456,26 lei motorina neachitatat, deci aproximativ 10000 litri 
motorina si atunci s-a ajuns la concluzia ca, Primaria Tulca si Consiliul Local nu sprijina  scoala , 
ori la data de 31 decembrie 2021, scoala nu mai avea nici o datorie, se platise toate aceste restante 
la motorina, deci in loc ca banii alocati pentru scoala sa  in 2021 sa fie folositi pentru modernizarea 
si intretinerea scolii, s-au cheltuit pe conbustibil neachitat din anii anteriori, s-a ajuns sa ne spuna 
d-nii profesori si invatatori ca-si cumpara hartie de xerox din banii lor si ii pare rau ca nu a stiut 
acesta situatie si regreta ca unii oameni abuzeaza de buna lui credinta si de increderea pe care le-a 
acordat-o. De aici inainte nu o se mai bucure de aceasta incredere foarte multi oameni, nu poate sa 
inteleaga de ce macar nu i s-a spus. Nu intelege cum se aloca bani pentru taiat lemne cand angajatii 
primariei au taiat lemnele, dar o sa vedem ce o sa spuna raportul de audit. 

D-nul primar afirma ca ceea ce a gasit cand a venit in primarie in octombrie-noiembrie 
2020 a gasit in 2022 in scola Generala Tulca si este foarte suparat cand vede aceste cifre. 

Presedintele de sedinta intreaba daca sunt intrebari care trebuiesc puse d-nei director . 

Nu sunt intrebari, d-na director se retrage din sedinta. 

D-nul primar o asigura pe d-na director de tot sprijinul nostru, noi vom face tot ceea ce se 
poate pentru scoala si repeta , ceea ce a spus de la inceputul mandatului, ca pentru dansul scoala 
este prioritatea zero. 



D-nul Ciula Cornel sustine ca scoala a primit bani destui dar nu s-au pus unde trebuie, d-
na director cere bani mai putini decat i-au fost alocati, anul trecut au fost alocati mai multi bani si 
nu sunt usi, nu sunt catedre,, nu-s scaune, dansul nu intelege ce s-a intamplat, s-au cheltuit toti 
banii alocati si nu se vede nimic. 

D-nul primar sustine ca nici el nu intelege si a fost acuzat pe nedrept ca nu a srijinit scoala 
ori din aceste cifre se dovedeste foarte clar ca scoala a fost sprijinita, nu este acceptabil ca dascalii 
sa-si aduca hartie de xerox de acasa. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca la microbuzul scolar ar trebui facut un consum normat pe 
kilometru sa se stie exact cat consuma microbuzul. 

D-nul primar sustine ca soferul de pe microbuz are o evidenta foarte clara a ceea ce a 
parcurs ca si kilometri, a cantitatii de motorina alimentata de el, care nu corespunde sub nici o 
forma cu datele inregistrate la contabilitate si calculand cantitatea de motorina si numarul de 
kilometri facuti,microbuzul nu are un consum foarte mare, ci un consum acceptabil, ceea ce a fost 
alimentat de dansul, nu discutam de cantitatea totala. 

D-nul Ciula afirma ca scoala ca si fizic este slabuta, invatamantul la fel si nu crede ca este 
bine acest lucru. 

Presedintele de sedinta propune continuarea discutiilor referitoare la acest proiect de 
hotarare si solicita d-nului Grec Giorgio sa prezinte proiectul de buget. 

D-nul Grec Giorgio, contabilul primariei, prezinta proiectul de buget pentru anul 2022. 

Presedintele de sedinta multumeste pentru prezentarea facuta si solicita consilierilor locali 
sa-i adreseze intrebari daca sunt nelamuriri. 

D-nul Dubere Adrian intreaba daca la salubrizare este inclus bugetul Serviciului de 
Gopodarire Comunala? 

D-nul contabil raspunde negativ, in prima faza fiind incluse salariile pentru o parte din 
oamenii care vor fi transferati acolo. 

D-nul Petran Mihai intreaba care este valoarea finala a buldoexcavatorului. 

D-nul primar raspunde ca valoarea finala este de aproximativ 82.000 euro. Iar suma 
prevazuta in buget cuprinde avansul pentru achizitia buldoexcavatorului si ratele de anul acesta. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca in totalul de cheltuieli salarii avem inclus si serviciile 
externalizate in total de 960 mii lei. 

D-nul contabil raspunde ca in acesta suma sunt cuprinse si salariile de la tehnic, oamenii 
care vor fi transferati la Serviciul de Gospodarire Comunala. 

D-nul Petran Mihai intreaba daca li se poate comunica o suma platita pentru serviciile 
externalizate in afara de salubritate. 



D-nul contabil raspunde ca la cap 130 sunt detaliate toate serviciile externalizate si valoarea 
acestora. 

D-nul Vidican Cosmin intreaba daca la partea de venituri, 96,92 mii lei venituri din amenzi, 
ce reprezinta. 

D-nul contabil raspunde ca acea suma reprezinta amenzi, iar d-nul viceprimar completeaza 
ca acesta suma reprezinta amenzi neachitate. 

D-nul Vidican sustine ca acestea reprezinta  venituri viitoare adica se vor incasa in 2022. 

Dansul intreaba despre subventiile enumerate acolo,140 miilei, 80 mii lei si 584 mii lei, 
intreaba daca aceste sume sau incasat sau urmeaza sa se incaseze. 

D-nul contabil raspunde ca aceste sume urmeaza sa se incaseze iar suma de 140 mii lei este 
pentru canalizare, 584 mii lei este valoarea proiectului Covid 19 dezinfectanti in scoli care este in 
procedura de licitatie. 

D-nul Vidican Cosmin intreaba daca la cheltuieli neprevazute 375 mii lei exista o destinatie 
sau nu. 

D-nul contabil raspunde ca nu avem o destinatie precisa pentru acesta suma. 

D-nul Vidican intreaba despre capitolul invatamant, s-au prevazut initial 104 mii lei. Sunt 
27000 ajutoare si burse si intreaba daca nu s-au prevazut in buget cerinta d-nei director de 20 mii 
lei. 

D-nul contabil raspunde ca nu erau venite sumele de la bugetul de stat, 196 mii lei si s-a 
mai completat cu 43 mii. 

D-nul Vidican sustine ca in momentul de fata din cei 200 mii lei pe care d-na director i-a 
cerut, noi am alocat 43 mii lei. Dansul intreaba despre diferenta de 160 mii lei, fata de ceea ce a 
cerut d-na director, daca face obiectul acestei sedinte sau se va face intr-o sedinta viitoare prin 
rectificare bugetara.. 

D-nul primar sustine ca in acest moment, ca sa dam scolii acea suma, trebuie sa luam de la 
alte capitole si propune sa se ia din banii prevazuti la cheltuieli neprevazute unde este o suma 
destul de mare, din care sa transferam catre scoala o anumita suma , chiar daca nu toata suma. 

D-nul Vidican, in kegatura cu cele 10 calculatoarepe care d-na director vrea sa le 
achzitioneze, d-nul Dubere, inainte de inceperea sedintei pe comisii, a precizat ca calculatoarele 
din laborator au fost reparate si mediatizate anul trecut cu mare propaganda si daca au fost reparate 
anul trecut ar trebui sa functioneze , ar trebui luat legatura cu ONG respectiv. 

D-nul primar sustine ca acele calculatoare sunt in stare de functionare si au fost donate de 
catre asociatia respectiva.Dansii le-au pus la punct si au functionat , problema a fost ca nu a avut 
instalatie de curent electric adecvata. S-a platit o firma, s-a tras liniile de conectare  la energie 
electrica, doar ca scoala nu are din pacate un profesor de informatica, care sa se ocupe de 
calculatoarele acelea. Din pacate, la scoala din Tulca se plateste profesor de informatica la plata 



cu ora, care nu are nici o legatura cu informatica. Acele calculatoare nu sunt ultraperformante dar 
sunt calculatoare pe care copii pot sa faca ore de informatica dar din punctul de vedere al dansului 
nu s-a vrut sau nu s-a stiut. 

D-nul Petran intreaba daca d-na director a fost dezinformata in legatura cu aceste 
calculatoare, d-nul primar raspunzand-ui ca din pacate a fost dezinformata. 

D-nul Vidican sustine ca d-na director a spus ca trebuie sa se faca o ora de informatica pe 
saptamana iar asta inseamna ca trebuie sa existe un profesor. 

D-nul primar raspunde ca normele didactice se stabiles la inceput de an. 

D-nul Dubere Adrian intreaba daca din buget se vor mai aloca bani pentru alte calculatoare. 

D-nul Vidican sustine ca, in prima faza, conducerea primariei a fost acuzata ca scoala a 
fost subfinantata si nu trebuie ascuns  sa se spuna tot adevarul cu privire la situatia asta pentru ca 
in urma auditului oricum se va dovedi chestia asta. 

Din motive personale si cu acordul presedintelui de sedinta, D-nul Dubere Adrian se 
retrage din sedinta. 

D-nul Petran Mihai intreaba despre suma de 348990 de la drumuri si poduri. 

D-nul contabil raspunde ca acea suma este formata din 57490 strazi si 243540 pentru 
buldoexcavator si 48000 pentru trotuare. 

D-nul primar sustine ca exista o nemultumire a cetatenilor comunei Tulca fata de calitatea 
strazilor, toata lumea vrea pietruire, noi discutand cu persoane specialista in acest domeniu, s-a 
ajuns la concluzia ca nu pietruirea este o solutie ci nivelarea, drept pentru care s-a incheiat un 
contract cu o firma care a venit vineri iar azi a sosit cu autogreder foarte puternic care va sparge si 
va nivela toate strazile din comuna Tulca iar in urma lui va fi un compactor cu vibratie care sa 
taseze sa le aduca la un nivel. 

Nemaifiind intrebari, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al comunei Tulca, judeţul Bihor pentru anul 2022. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 15 din 28 februarie 2022 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Tulca, judeţul Bihor pentru anul 2022. 

D-ul primar  invita pe seful Ocolului Silvic Tinca in sala pentru a putea continua dezbaterea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al 
fondului forestier, intocmit de Ocolul Silvic Tinca. 

D-nul contabil se retrage din sedinta. 

Presedintele de sedinta da citire punctului 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al fondului forestier, intocmit de 
Ocolul Silvic Tinca si il roaga pe d-nul inginer Bolohan sa  prezinte acest buget. 



D-nul Bolohan afirma ca a venit cu drag in fata Consiliului Local si prezinta situatia 
Bugetului de venituri si cheltuieli. 

Dansul sustine ca se propune sa se recolteze anul acesta , conform amenajamentului 
pastoral, cantitatea de 1200 m cubi de unde se preconizeaza sa se realizeze venituri de 328740 
lei. Acesta cantitate de masa lemnoasa a fost structurata astfel: 600 m cubi va fi pusa la 
dispozitia agentilor economici printr-o licitatie organizata de Directia Silvica Bihor, pretul de 
pornire a licitatiei fiind de 280 lei. Pentru populatie toate solicitarile care ne-au fost facute au 
fost onorate.Din masa lemnoasa care se preconizeaza a fi exploatata , din cei 600 m cubi se 
preconizeaza sa se extraga 200m cubi de bustean,care va fi introdus in licitatie cu un pret minim 
de 380 lei m3 spre vanzare directa, mai ramane sortimentul constructii rurale si lemn de foc 
adica 200 m cubi constructii rurale cu 220 lei m cubi si 50 m cubi lemn de foc la pretul de 164 
lei mcub. Deasemenea se pune la dispozitie pentru consum propriu primarie, scoala 150 mcubi 
care va fi alocata UAT ului , livrarea se va face la locatiile specificate de primarie. 

Legat de capitolul cheltuieli, cea mai mare cifra o ocupa cheltuielile cu administrarea 
padurii unde se regasesc salariile personalului din teren, cota parte din salariile sefilor de 
district, cheltuieli cu personalul din Ocolul Silvic si Directia Silvica. Tot la cheltuieli exista si 
cheltuieli cu intretinerea plantatiilorsi cheltuieli cu exploatarea masei lemnoase. Se 
preconizeaza ca anul 2022 sa-l inchidem cu profit de 4245,18 lei  

Presedintele de sedinta multumeste d-nului Bolohan pentru expunere si invita consilierii 
sa-i adreseze intrebari. 

D-nul Vidican intreaba de 43.200 care sunt cheltuieli cu cele 600 m cubi si intreaba care 
este pretul final de vanzare 220 lei plus cheltuieli de exploatare sau doar 220 lei 

D-nul Bolohan raspunde ca pretul de vanzare final catre populatie va fi undeva la 300 lei 
m cub. 

D-nul Vidican intreaba cum se ajunge la acest pret avand in vedere ca s-au pus cheltuieli 
de 43.000 lei adica undeva  cheltuieli de exploatare. 

D-nul Bolohan sustine ca preturile de pornire sunt 220,164, deci la lemnul de foc va fi de 
164 cu TVA, lamaterialul lemnos din curatiri cu 220 lei si lemnul care va fi pus la dispozitia 
agentilor economici pretul de pornire va fi de 380 lei. 

D-nul primar sustine ca acest BVC are 2 componente, venituri si cheltuieli iar ceea ce 
intreaba d-nul Vidican este gestionarea cheltuielilor care este de 43.200 ori acesta este o 
cheltuiala si face parte din capitolul cheltuieli,ori vanzarea si preturile de vanzare fac parte din 
capitolul venituri. Deci este evident ca valoarea veniturilor este mai mare decat valoarea 
cheltuielilor astfel urmand ca la sfarsitul anului sa avem 7245 lei beneficiu plus 150 m pt 
consum. 

D-nul Vidican sustine ca dansul asa a inteles din expunerea d-nului Bolohan ca ppretul 
lemnului catre populatie va fi de 220 lei si ca acest pret va putea fi marit la inceputul partidei. 

D-nul primar sustine catrebuie sa le spunem cetatenilor ca, cantitatea de lemn de foc alocata 
este foarte putina, 250 m cubi si constatat ca s-a scapat de acele datorii istorice , pentru ca 



situatia financiara pe anul 2021 apare cu cheltuieli de incasat 12.695 lei, existand o restanta de 
120.000 lei. 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari referitoare la expunerea d-nului 
Bolohan. 

D-nul Petran intreaba cine a raspandit ideea ca sunt lemne de foc pentru populatie sau cum 
s-a facut publicitate ca sunt 100 m cubi lemne de vanzare pentru populatie. 

D-nul primar raspunde ca noi am facut acesta treaba, s-a anuntat dar cantitatea care s-a 
vandut catre populatie a fost foarte mica, Ocolul Silvic axandu-se catre plata datoriilor, catre 
populatie vanzandu-se sub 100 m cubi. 

D-nul Petran sustine ca tot timpul intre Ocolul Silvic Tinca si Comuna Tulca a fost o 
colaborare buna, si intrebarile dansului nu au fost un repros dar in limita posibilitatilor roaga 
sa se incerce ca cei 250 m cubi destinate consumului populatiei sa ajunga in comuna Tulca. 

D-nul primar da asigurari ca o sa faca tot posibilul sa se intample treaba asta. 

D-nul Bolohan sustina ca, comuna Tulca detine mult mai multe gospodarii decat pot fi 
sustinute de suprafata de padure pe care primaria o are. 

Nefiind alte interpelari, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al fondului forestier, intocmit de 
Ocolul Silvic Tinca 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 14 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al fondului forestier, intocmit 
de Ocolul Silvic Tinca. 

D-nul primar multumeste d-lui ing Bolohan si spera sa avem o colaborare cel putin la fel 
de buna ca si cea din anul 2021. 

D-nul Bolohan paraseste sedinta. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, la nivelul 
comunei Tulca, pentru anul 2022. 

D-nul secretar arata ca, prin adresa nr 543/27.01.2022, Institutia Prefectului Judetul Bihor 
ne solicita  sa constituim la nivelul comunei  un Grup de Lucru Local si un Grup de Initiativa 
Locala pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, care vor fi infiintate 
prin hotarare a consiliului local iar masurile privind incluziunea cetatenilor romani apartinand 
minoritatii rome vor fi mentionate intr un raport care va fi inintat prefectului judetului bihor. 
Deasemenea , la nivelul fiecarui UAT va fi intocmit un plan local annual de masuri privind 
incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, care va fi asumat de consiliul local 
prin Hotarare 

Prin urmare si In conformitate cu prevederile Strategiei Guvernului Romaniei de 
Incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2021-2025, la 



nivelul comunei Tulca s-a constituit Grupul de initiativa Locala si Grupul local de lucru si sa 
elaborat Planul Local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii 
rome, care se supun spre aprobare consiliului local al comunei Tulca  

 Acest plan contine masuri care sa cuprinda urmatoarele obiective : educatie, ocuparea 
fortei de munca, sanitate si servicii sociale. 

 Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot acest proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand 
minoritatii rome, la nivelul comunei Tulca, pentru anul 2022. 

 Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, 
din totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 16 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand 
minoritatii rome, la nivelul comunei Tulca, pentru anul 2022. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului 
Local al comunei Tulca, judetul Bihor 

D-nul secretar arata ca, in conformitate cu prevederile art.112,  și art.118 din Legea 
nr.292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează Planul anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local.   

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile 
si acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale și se transmit spre consultare 
consiliului județean,   

 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022 reprezintă transpunerea 
în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare a unui sistem de asistență socială 
coerent, adaptat nevoilor locuitorilor comunei Tulca. Directiile de actiune prevăzute în plan au în 
vedere prevenirea și combaterea sărăciei, a riscului de excluziune și marginalizare socială precum 
si stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a calității vieții.  

După aprobare prezentul Plan va fi adus la cunostinta beneficiarilor, partenerilor, a 
comunității, precum si altor factori de interes din domeniu prin publicarea acestuia pe site-ul 
Primăriei comunei Tulca.  

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului de Asistență Socială al comunei Tulca, 
precum si pentru punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare, propunem să fie aprobat 
Proiectul de hotărâre in forma prezentata. 

Presedintele de sedinta constata ca nu sunt intrebari si supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate 
din bugetul Consiliului Local al comunei Tulca, judetul Bihor. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 17 din 28 februarie 2022 privind 



aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate 
din bugetul Consiliului Local al comunei Tulca, judetul Bihor. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotarare privind  aprobarea Strategiei 
anuale de achizitii publice a comunei Tulca pentru anul 2022 

D-nul secretar arata ca, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, Comuna Tulca a procedat la intocmirea prezentei Strategii anuale de achizitii publice.  

Prezenta Strategie anuala de achizitie publica a Comunei Tulca, reprezinta totalitatea proceselor 
de achizitie publica planificate a fi lansate de Comuna Tulca in calitate de autoritate contractanta 
pe parcursul unui an, respectiv anul 2022.  

Strategia anuala de achizitie publica a Comuna Tulca, se poate modifica sau completa 
ulterior,modificari care se aproba conform prevederilor de mai sus. 

Introducerea modificarilor si completarilor in prezenta Strategie,este conditionata de 
identificarea surselor de finantare. 

 In cadrul Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Comunei Tulca, se va elabora 
Programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 
monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru 
planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a 
obiectivelor .  

Astfel am initiat acest proiect de hotarare care cuprinde strategia si programul de investitii 
si achizitii publice necesare a se realiza in anul 2022.  

Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot . Proiectul de hotarare privind  
aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tulca pentru anul 2022 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 18 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tulca pentru anul 2022. 

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 arata ca este vorba despre ajutorul de incalzire pentru cetatenii care se 
incadreaza la acest ajutor. 

Nu sunt intrebari, se supune la vot Proiectul de hotarare privind  aprobarea acordarii 
ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 19 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi. 



Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotarare privind aprobarea 
Organigramei si a statului de functii a Serviciului Public de Gospodarire Comunala Tulca 

D-nul secretar arata ca, prin HCL nr 61/25.06.2021 s a aprobat infiintarea Serviciului Public 
de gospodarire comunala Tulca cu o organigrama compusa din 1 post sev serviciu, 2 posturi de 
muncitori compartiment apa-canal si 2 muncitori compartiment administrare comunala. 

Văzând obiectul de activitate al Serviciului Public de Gospodarire Comunală Tulca, în 
scopul satisfacerii cerintelor comunităților locale se propune modificarea organigramei acestui 
serviu prin completarea compartimentului administrare comunala cu 3 posturi, organigrama 
modificandu se astfel 

- în cadrul Compartimentului Apă – Canal, compus din 2 posturi, funcții contractuale de execuție 
(muncitor calificat I), va fi transformat un post de muncitor calificat I în post de șofer I, totodată, 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tulca, pe aceste două posturi vor fi 
preluați doi salariați (un muncitor calificat I și un șofer I) cu atribuții în realizarea activităților 
administrative necesare,  

- va fi modificată structura Compartimentului Administrare Comunală, în prezent, compus 
din 2 posturi, funcții contractuale de execuție (muncitor calificat I), acesta urmând a fi compus din 
5 posturi, prin înființarea a 3 posturi de muncitor necalificat I, totodată, vor fi transformate cele 
două posturi de muncitor calificat I întrun post de șofer I și un post de muncitor necalificat I, iar 
pe aceste posturi vor fi preluați doi salariați (un muncitor necalificat I și un șofer I) din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tulca, cu atribuții în deservirea, întreținerea și 
administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, prestări servicii cu 
utilajele din dotare,  

D-nul Petran Mihai intreaba daca compartimentul tehnic care exista astazi va fi transferat in 
intregime latre Serviciul Public de Gospodarire Comunala. 

D-nul primar raspunde ca vor fi transferati toti mai putin femeia de serviciu si postul de sofer 
de microbus care nu are nici o legatura cu serviciul de gospodarire comunala. 

D-nul secretar sustine ca daca ne uitam cu atentie la organigrama primariei, o sa vedem ca 
compartimentul ethnic a avut 7 posturi si raman doar 2 , Serviciul de Gospodarire comunala avand  
o organigrama  de 5 plus 2 adica 7 persoane de executie si un sef de serviciu. 

D-nul Petran intreaba cate posture vacante vor ramane in primarie. 

D-nul primar raspunde ca tot ce trece la Serviciul de Gospodarire Comunala ramane posture 
vacante, posture pe care nu se intentioneaza sa se ocupe, dar raman in organigrama primariei si se 
bucura ca s-a gasit cineva pregatit sa ocupe acest post de sef de serviciu gospodarire comunala si 
sa castige concursul care a fost destul de dur. 

D-na Ilie Florentina sustine ca, candidatul care a promovat examenul pentru postul de Sef 
Serviciu de Gospodarire Comunala a fost foarte pregatita la examen, sic rede ca si in continuare o 
sa colaboreze bine si a vazut ca tot timpul e dispusa sa invete cee ace are de facut, si repeat ca a 
fost foarte pregatita si se bucura ca a fost gasita o persoana care sa promoveze acest concurs. 



D-nul primar arata ca au fost 9 persoane inscrise din care s-au prezentat 6 si au promovat 
textul de informatica 4 persoane iar diferenta a facut-o testul scris unde diferenta a fost enorma 
fata de al doilea clasat. 

Nu m,ai sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind 
aprobarea Organigramei si a statului de functii a Serviciului Public de Gospodarire Comunala 
Tulca 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 20 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea Organigramei si a statului de functii a Serviciului Public de Gospodarire 
Comunala Tulca. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
Organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tulca 

D-nul secretar arata ca acest proiect de hotarare este legat de cel dinainte, in sensul ca 
daca transferam oamenii din compartimentul ethnic catre Serviciul de Gospodarire Comunala, 
automat trebuie sa modificam si organigrama primariei. 

D-nul primar arata ca raman 2 posturila compartimentul ethnic pentru ca postul de 
ingrijitor nu are cum sa fie transferat la Serviciu de Gospodarire Comunala si s-a mai lasat un 
post de sofer in perspectiva in care vom reus isa achizitionam un microbus electric pentru scoala, 
avem promisiunea ca se va deschide o linie de finantare prin care s-ar putea finanta inclusive 
microbus scolar dar de catre primarii prin acel PNRR. 

Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind 
aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Tulca. 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 21 din 28 februarie 2022 privind 
aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Tulca. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind actualizarea 
domeniului privat al comunei Tulca 

D-nul secretar arata ca, in urma finalizarii cadastrului general , parcela identificata cu nr 
cadastral 54024 in suprafata de 3242 mp situate la sosea la limita dintre satul Tulca si Satul 
Cauasd (in BF 1011) a ramas la dispozitia Comisiei locale de fond funciar. 

Avand in vedere ca realizarea de eventuale investitii pe acest imobil este conditionata de dreptul 
de proprietate al comunei Tulca, se propune actualizarea domeniului privat al comunei Tulca 
prin includerea in acesta a suprafetei de 3242 mp din CF 54024. 



 D-nul primar sustine ca s-a tot discutat despre identificarea unui teren pentru amplasarea 
SRM ului, tot verificand s-a gasit acesta suprafata care corespunde din toate punctele de vedere. 

 Nu sunt intrebari, se supune la vot Proiectul de hotarare privind actualizarea 
domeniului privat al comunei Tulca. 

 Este adoptată, prin vot deschis, cu 10 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi 
impotriva, din totalul de 10 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 22 din 28 februarie 2022 
privind actualizarea domeniului privat al comunei Tulca. 

Se trece la punctul 12. Informare privind Recensamantul populatiei si locuintelor 

D-nul secretar prezinta o informare privind recensamantu agricol: 

Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, este o cercetare statistica de amploare, 
desfasurata la nivelul populatiei rezidente, adica populatia care traieste efectiv pe teritoriul tarii, 
astfel datele obtinute sa se foloseasca pentru politici publice nationale si locale si activitati 
administrative sau de cercetare. 

 Recensamantul Populatiei si al Locuintelor din anul 2021 a fost amanat pentru 2022 din 
cauza pandemiei. Acesta se va desfasura in trei etape: 

- 1 februarie-13 martie 2022-preluare date din surse administrative; 
- 14 martie-15 mai 2022-autorecenzare online(inclusiv cu asistenta din partea unui 

recenzor pentru cei care vor avea nevoie); 
- 16 mai-17 iulie 2022-colectarea datelor de catre recenzori, prin interviuri fata in fata 

cu ajutorul tabletelor. 

Participarea la recensamant este o indatorire cetateneasca pe care o indeplinim fiecare 
pentru comunitatea in care traim, deoarece cu totii ne dorim un viitor mai bun pentru noi si 
generatiile urmatoare. 

Toate datele culese de la cetateni sunt anonimizate  astfel incat nimeni sa nu poata face 
legatura cu o persoana in cauza. Atat in cazul autorecenzarii on-line, inclusiv a celei asistate, cat 
si in cazul inregistrarii datelor in formularul electronic prin interviu efectuat de un recenzor, 
CNP-ul este criptat imediat ce intra in sistem iar stocarea in baza de date RPL 2021 se face 
utilizand un identificator statistic, rezultat prin aplicarea unui algoritm de criptare asupra CNP. 
Transferul de date online se realizeaza printr-un sistem securizat, protejat impotriva prelucrarii 
neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 

Rezultatele provizorii vor fi anuntate pana la 31 decembrie 2022, urmand ca rezultatele 
definitive sa fie publicate electronic pe site-ul www.recensamantromania.ro, precum si intr-un 
volun sintetic pana la 31 decembrie 2023. 

In efectuarea autorecenzarii online primul pas este formularul de preinregistrare, care va 
fi disponibil pe site-ul www.recensamantromania.ro, incepand cu mijlocul lunii februarie 2022. 

Formularul de preinregistrare este completat de o singura persoana din gospodarie pentru 
toti membrii gospodariei si solicita completarea urmatoarelor informatii: 



- adresa de resedinta a gospodariei(resedinta obisnuita); 
- daca persoanele traiesc intr-un spatiu colectiv de locuit; 
- CNP-urile membrilor gospodariei; 
- adresele de e-mail ale membrilor gospodariei(daca exista); 
- adresele locuintelor secundare sau sezoniere neocupate pe care gospodaria respectiva 

le detine pentru a se putea realiza si auto-recenzarea acestora de catre proprietari. 

Coordonatorul la nivelul Comunei Tulca este dl. Cotrau Marius. 

In comuna noastra vor fi doua puncte de lucru pentru autorecenzarea asistata dupa cum 
urmeaza: 

-Caminul Cultural Tulca-recenzor ARA-Mihaila Patricia; 

-Camin Cultural Cauasd-recenzor ARA-Rus Bianca. 

Programul de lucru la aceste doua puncte va fi afisat la cele doua puncte cat si pe site 
primariei  

La nivelul Comunei Tulca exista trei sectoare de recensamant, care au urmatorii 
recenzorii: 

-Tulca sector 1 recenzor Trip Maria; -Tulca sector 2-recenzor Paveliuc Bianca; 

-Cauasd sector 3 -Rus Bianca. 

Se trece la punctul Diverse 

D-nul Iovan Claudiu arata ca atat satul tulca cat si satul Cauasd nu au denumire la strazi 
si intreaba daca nu s-ar putea face acest lucru. 

D-nul primar sustine ca si in mandatele anterioare, au fost discutii referitoare la acest 
subiect, ar fi normal sa fie asa, doar ca in acest moment costurile generate de aceasta actiune sunt 
enorm de mari, ganditiva ca vor trebui schimbate toate documentele de identitate, cadastru, 
permise de conducere tot ce inseamna documente, nu ne putem permite o astfel de actiune dar 
ramanem deschisi pentru orcice posibilitate. 

D-ul Iovan propune ca la intersectia de la scoala sa punem niste indicatoare de informare 
care sa specific Primaria, politia, Cabinet medical si ce mai exista in centrul de comuna. 

D-nul primar spune ca acesta este o propunere fezabilape care o putem sustine, dupa cum 
se stir, se are in vedere modernizarea acestei strazi Scoala -Primarie si in acel moment s-ar 
instala si acele indicatoare dar asta se poate face si inainte , o sa vedem la Drumurile Judetene, 
pentru ca acel drum apartine de Consiliul Judetean . 

D-nul Vidican sustine ca ultimele 2 sedinte de consiliu s-au tinut nu in zilele de vineri 
cum s-a stabilit si intreaba daca chestia acesta va fi generala sau nu. 

D-nul primar sustine ca asta nu va fi o regula, s-a ajuns aici pentru ca in cealalta 
saptamana d-ul secretar a fost plecat la o specializare la Cluj Napoca si nu a mai fost timpul 



necesar pentru a se realiza materialele de sedinta, plus ca proiectul de buget a venit destul de 
tarziu, a trebuit sa stea la transparenta  decizionala. 

D-ul primar aduce la cunostinta ca trebuie sa acceleram activitatile cu fii comunei, dorim 
ca in acesta saptamana sa mai avem o intalnire, s-a luat legatura cu cineva care se ocupa cu 
organizarea unor astfel de evenimente, asteptam o oferta care va fi discutata impreuna, d-nul 
Crisan ne-a pus la dispozitie un desfasurator pe care dansul il considera foarte important doar ca 
este un program foarte amplu din care noi va trebui sa salectam cee ace putem face. 

S-a primit lista firmelor care au depus oferta pentru statia de epurare . In perioda 
urmatoare se va analiza ofertele, se va vedea cine va fi declarant castigator, va trebui sa ne 
ocupam de statia de epurare, s-a dat ordinal de inceperea lucrarilor pentru Capela de la Cauasd. 

D-nul primar anunta ca are in vedere sa mai organizeze doua sau trei actiuni La mine-n 
sat eu fac curat,  si roaga ca si consilirii local isa fie alaturi de dansul si de d-nul viceprimar intr-
o astfel de actiune. 

Astazi s-a instalat pe buldoexcavator tocatoarea sa se vada cum functioneaza, se vor 
curate santurile, deasemenea s-a achizitionat si o cupa trapezoidala pentru santuri. 

D-nul Ciula Cornel propune sa se schimbe si indicatoarele de la intrare  in localitate. 

D-nul primar sustine ca este deacord ca trebuiesc schimbate acele indicatoare. 

D-nul primar sustine ca isi doreste sa puna si niste limitatoare de viteza pe strada mare 
pentru ca sunt foarte multe personae nemultumite de viteza cu care se circula pe strada 
respective. In cateva zile va fi gata proiectul de remediere a deficientelor la strada mare, dup ace 
constructorul va remedia acele deficient , se vor pune in cateva puncta limitatoare de viteza . 

Nemaifiind intrebari, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Local Tulca din data de 28 februarie 2022 

 Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal. 

 

    Presedinte de sedinta                                                          Secretar General Delegat 

        Roman Lucian Emil                                                             jr. Cotrau Marius 

 


