
 
Anexa nr.3 la PHCL nr.50/19.05.2022 

 
PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare, cu convocare de indata a Consiliului Local Tulca din data de 
16.05.2022 

 
 

Încheiat azi, 16.05.2022, cu ocazia ședinței extraordinare, cu convocare de indata, 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 extraordinara din data de 
16 mai 2022  

 D-nul secretar saluta pe cei prezenti si ureaza bun venit la sedinta extraordinara, cu 
convocare de indata, a Consiliului local Tulca de azi 16.05. 2022 si arata ca, sedinta a fost 
convocata de catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin dispozitia nr 65 din 16 mai 
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 extraordinare a Consiliului 
Local Tulca din data de 16.05. 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției 
intitulate„Actualizarea Planului Urbanistic General pentru comuna Tulca, județul Bihor și a 
Regulamentului local de urbanism aferent” 

 

 
     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,  

 

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/ 

 



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 40/28.04.2022 presedinte de sedinta  pentru 
lunile mai, iunie iulie 2022 a fost aleas d-nul consilier Lazau Alexandru, caruia ii predau 
cuvantul pentru conducerea sedintei. Domnule presedinte aveti cuvantul! 

Presedintele de sedinta, d-nul Lazau Alexandru,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 propune suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu 2 puncte:  

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.3. – 
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 



unităților administrativ-teritoriale, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor aferente 
proiectului, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectului, a documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (descrierea sumară a 
investiției) <<LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A 
"GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TULCA”>> 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Comunei Tulca, județul 
Bihor la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, 
Obiectiv specific I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, Subinvestiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local), a Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv a 
cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectului, a Documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (descrierea sumară a investiției): “SISTEM DE 
MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC AL COMUNEI TULCA, JUDEȚUL 
BIHOR” 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei 
extraordinare din data de 17.05.2022, 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. 41 din 16.05 2022 privind aprobarea ordini de zi a 
sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 16.05.2022 2022 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
și a cheltuielilor aferente investiției intitulate„Actualizarea Planului Urbanistic General pentru comuna 
Tulca, județul Bihor și a Regulamentului local de urbanism aferent” 

D-nul secretar arata ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea depunerii 
de către comuna Tulca a proiectului « ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 
PENTRU COMUNA TULCA, JUDEȚUL BIHOR ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE 
URBANISM AFERENT» pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, 
Componenta C10 – Fondul local, Obiectiv general O2 – Reformarea și digitalizarea la nivelul 
autorităților publice locale în ceea ce privește instrumentele de planificare urbană, Obiectiv 
specific I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană. 

Obiectivul general al acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare bazat pe 
principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de spori accesul digital la documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism.  

Investiția prevede actualizarea și transpunerea în format GIS a documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism – faza PUG (Plan Urbanistic General) și RLU 
(Regulamentul Local de Urbanism) aferent. 

Obiectivul specific al acestor investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a 
construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor, prin actualizarea în 



timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de 
amenajare a teritoriului și de urbanism. 

 

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. 42 din 16. 05. 2022 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate„Actualizarea Planului Urbanistic General 
pentru comuna Tulca, județul Bihor și a Regulamentului local de urbanism aferent” 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi   Proiect de hotarare privind privind aprobarea 
participării la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul 
local, Obiectul de investiții I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a notei de fundamentare a 
investiției, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pentru 
implementarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului (descrierea sumară a investiției) <<LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI 
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A "GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TULCA”>> 

D-nul secretar arata ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea depunerii 
de către comuna Tulca a proiectului «LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ A „GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TULCA”» pentru finanțare prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta C10 – Fondul local, Obiectiv 
general O2 - Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare 
teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale, Obiectiv specific I.3 – Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale. 

Satul Tulca are aproximativ 2.200 de locuitori, din care multe familii tinere, cu copii de 
vârsta 2-6 ani. Anual, în cadrul Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Tulca sunt înscriși cca. 50-60 
de copii, în 3 grupe. La momentul actual, clădirea în care își desfășoară activitatea Grădinița cu 
Program Normal nr. 1 Tulca nu este eficientizată din punct de vedere energetic, motiv pentru care 
consumurile de energie (electrică, termică) sunt ridicate, iar confortul interior al clădirii nu este 
optimizat. Prin modernizarea grădiniței și eficientizarea sa energetică se previzionează creșterea 
confortului interior al clădirii, în vederea îmbunătățirii calității în educația oferită la nivelul 
localității și dezvoltarea capitalului uman, dar și gestionarea inteligentă și reducerea semnificativă 
a consumului de energie electrică și termică și implicit protejarea mediului și alinierea la 
standardele europene. 

Guvernul României finanțează, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, realizarea 
de lucrări de construcții necesare pentru renovarea și creșterea eficienței energetice la clădiri 
publice. 

 



 Nu  sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot acest proiect de hotarare 

Este adoptată, prin vot deschis, cu 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din 
totalul de 11 consilieri prezenți în sală, Hotărârea nr. 43 din 16.05. 2022 privind aprobarea 
participării la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – 
Fondul local, Obiectul de investiții I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv a cheltuielilor 
neeligibile pentru implementarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (descrierea sumară a investiției) <<LUCRĂRI 
DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A "GRĂDINIȚEI CU PROGRAM 
NORMAL NR. 1 TULCA”>> 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Comunei Tulca, județul Bihor la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta C10 – Fondul local, Obiectiv specific I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, Subinvestiția 
I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management urban/local), a Notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor 
aferente proiectului, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectului, a 
Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (descrierea 
sumară a investiției): “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC AL 
COMUNEI TULCA, JUDEȚUL BIHOR” 

 
 D-nul secretar arata ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea 

depunerii de către comuna Tulca a proiectului “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A 
SPAȚIULUI PUBLIC AL COMUNEI TULCA, JUDEȚUL BIHOR” pentru finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență PNRR, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta 
C10 – Fondul local, Obiectiv general O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă 
a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel 
regional, intraregional și intra-județean, Obiectiv specific I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 
Subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 
TIC. 

Conform datelelor furnizate de IPJ Bihor, se observă că rata criminalității în comuna Tulca 
a crescut în anul 2021 față de anul 2020. Astfel, pentru a preveni infracțiunile/ contravențiile, 
pentru a identifica persoanele vinovate de săvârșirea faptelor ilegale și pentru a proteja cetățenii și 
bunurile din Comuna Tulca, se impune luarea de măsuri preventive și susținerea organelor de 
cercetare prin instalarea de echipamente de securitate: instalarea unui sistem video televiziune cu 
circuit inchis (TVCI) în toată comuna Tulca. 



Guvernul României finanțează, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, realizarea 
de astfel de investiții. 
 

Nu sunt intrebari, presedintele de sedinta supune la vot acest proiectul de hotărâre. 
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. 44 din 16.05. 2022 privind aprobarea 
participării Comunei Tulca, județul Bihor la Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectiv specific I.1 – Mobilitatea urbană 
durabilă, Subinvestiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), a Notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor aferente proiectului, inclusiv a cheltuielilor 
neeligibile pentru implementarea proiectului, a Documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (descrierea sumară a investiției): “SISTEM 
DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC AL COMUNEI TULCA, 
JUDEȚUL BIHOR” 

 
 Presedintele de sedinta constata ca s-au epuizat punctele inscrise pe ordinea de zi si  declara 
inchise lucrarile sedintei extraordinare , cu convocare de indata,din data de 16.05.2022 
 Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal. 

 

        Presedinte de sedinta                                                       Secretar General Delegat 

            Lazau Alexandru                                                             jr. Cotrau Marius 

 


