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PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022

Încheiat azi, 19.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare 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
19 aprilie 2022 si anunta ca s-a convocat acesta sedinta de urgenta pentru ca nu avem altyernativa
chiar daca ne-am fi dorit sa avem acesta sedinta dupa Sfintele Sarbatori de Pasti, nu avem variante,
trebuie sa o facem azi pentru ca maine, dupa cum ati vazut in materialele de sedinta, trebuie sa
avem acesta hotarare de consiliu pentru proiectul cu gaz al comunei noastre, si multumeste pentru
prezenta si spera sa avem o sedinta linistita si cu rezultate foarte bune
D-nul secretar saluta pe cei prezenti si ureaza bun venit la sedinta extraordinara a
Consiliului local Tulca de azi 19.04. 2022.
Sedinta a fost convocata de catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin dispozitia
nr 67 din 13.04 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 19.04.2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului
Local Tulca din data de 25.03.2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
proiectul: „ÎNFIINȚAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN
COMUNELE TULCA, TINCA ȘI BATĂR, JUDEȚUL BIHOR” și a acordului de parteneriat între
comunele Tulca, Tinca și Batăr din județul Bihor

4. 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,
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!

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 19.04.2022.
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. 32 din 19 aprilie 2022 privind aprobarea ordini de zi
a sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tulca din data de 19 aprilie 2022
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului
verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25.03.2022.
Presedintele de sedinta arata ca procesul verbal al sedintei din 25.03.2022 a fost trimis spre
consultare consilierilor locali in format electronic si intreaba daca sunt obiectii la acesta. Nu sunt
obiectii, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului
verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca 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. 33 din 19 aprilie 2022 privind aprobarea
procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 25.03.2022.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare
și a devizului general estimativ pentru proiectul: „ÎNFIINȚAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TULCA, TINCA ȘI BATĂR, JUDEȚUL BIHOR”
și a acordului de parteneriat între comunele Tulca, Tinca și Batăr din județul Bihor
Domnul primar susține că este un proiect foarte important pentru comunitatea noastră,
alimentarea cu gaz este un deziderat al nostru al tuturor în perspectiva problemelor legate de
încălzire și, deși costurile care implică consumul de gaz sunt foarte mari, dar sperăm că pe viitor
aceste probleme să se resolve, până la urmă orice fel de energie vom folosi, probabil că va fi
scumpă dar consideră că este de datoria noastră să facem tot ceea ce este posibil pentru a racorda
și comuna Tulca împreună cu comuna Tinca și Comuna Batăr la rețeaua de gaze naturale. Această
investiție ar aduce beneficii incomensurabile în acest moment comunităților noastre și cred că ar
duce, în perspectivă anilor următori, la o dezvoltare economică foarte importanta a acestor zone
Având în vedere că magistrala de gaz traversează Tulca, traversează Tinca dar nu travesrseaza
Batar, am considerat că cea mai bună variantă din punctul de vedere al specialiștilor este această
asociere având în vedere numărul de gospodării care ar fi branșate, de lungimea rețelei, e cea mai
bună variantă pe care și dânsul o agrează.
Dacă se va vota acest proiect de hotărâre mâine se va semna acordul de parteneriat astfel încât
să putem depune in timp util proiectul pe platformă, au fost niște întârzieri datorită volumului
foarte mare de muncă pentru stabilirea costurilor estimative, s-a lucrat foarte mult la această cerere
de finanțare în ultima perioadă și speră să fie de bun augur chiar dacă este săptămâna mare. Pentru
orice alte informații pe care dânsul le are stă la dispoziția consilierilor locali pentru întrebări.
Președintele de ședință solicită întrebări din partea consilierilor.

Domnul Petran Mihai întreabă dacă Comuna Batăr a făcut studiul de fezabilitate separat
față de ce avem noi și Tinca.
Domnul primar răspunde că, Comuna Batăr și-a făcut studiul de fezabilitate separat și așa
s-a convenit cu proiectantul să cuprindă în cererea de finanțare și Comuna Batăr pentru că altfel
aceasta nu are nici o șansă să se branșeze având în vedere că nu este traversată de rețeaua Transgaz
și singura lor posibilitate este ori se branșează de la Tulca sau Tinca sau se poate branșa de la
Ciumeghiu.
Nu sunt alte discuții președintele de ședință supune la vot 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. 34 din 19 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul: „ÎNFIINȚAREA REȚELELOR
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE TULCA, TINCA ȘI
BATĂR, JUDEȚUL BIHOR” și a acordului de parteneriat între comunele Tulca, Tinca și Batăr din
județul Bihor

Se trece la punctul diverse.
Domnul Cotrau Daniel susține că ea a văzut că a început amenajarea în fața școlii și, după
ce se termină această amenajare propune, ca cel târziu până la Sărbătoarea fiii comunei să se
amenajeze și terasa de la căminul cultural.
Domnul primar afirmă că această observație este foarte bună și anunta ca ne propunem sa
facem cateva schimbari pana la intalnirea cu fii comunei si vom avea in vedere si o renovare cel
putin a terasei de la caminul cultural, vom incerca sa amenajam triunghiul din fata caminului
Cultural, s-au si adus deja arbori ornamentali, vom pune si gazon si vrem sa arate bine centrul,
pana vom avea banii necesari pentru acea renovare totala de la scoala pana mai jos de primarie
D-nul Petran Mihai sustine ca a mai fost pusa in discutie sonorizarea de la sedintele de
consiliu si in urma discutiilor cu cativa cetateni din comuna care ne urmăresc, se pare că noi
consilierii nu ne prea auzim la momentul când vorbim.
Domnul primar susține că dânsul a atenționat de foarte multe ori să se vorbească la
microfon și așa cum dânsul vorbește la microfon sunt aceeași microfoane nu se poate ca
dumneavoastră să nu vă auziți, vorbiți la microfon și va veti auzi, dar dinsul a tras atenția de câteva
ori să fiți atenți să vorbiți la microfon pentru că acestea sunt microfoane care nu captează de la
mare distanță, sunt microfoanele de conferință dar dacă se vorbește la microfon se aude foarte
bine.
Domnul Petran Mihai susține că dacă asta este singura problemă atunci este în regulă
dânsul aducând la cunoștință doar ceea ce sa discutat.
Domnul primar susține că se știe foarte bine că dânsul a atenționat aproape la fiecare
ședință să se vorbească la microfon pentru că avem reclamații de la cetățeni că unii dintre noi nu

se aud, toți cei care vorbesc la microfon se aud foarte bine, sistemul de sonorizare fiind foarte bun
pentru astfel de evenimente.
Domnul Iovan Claudiu propune să se monteze un bancomat la noi în comună chiar dacă
costurile sunt destul de mari sau măcar, până la următoarea ședință, să ne informăm cât ar costa și
propune două locații pentru acest bancomat: ori la noul magazin La Doi Pași ori lângă Școala
mare la magazin.
Domnul primar susține că imediat după preluarea mandatului de primar a avut discuții de
genul acesta, dânsul a vorbit cu patru bănci și a solicitat sprijin, dar din cauza costurilor foarte mari
de operare nici una dintre cele patru bănci nu a fost dispusă indiferent ce ajutor ar fi dispusi să
acordăm noi ca și instituție să monteze un bancomat în comuna noastră. După sărbători dânsul o
să facă din nou câteva demersuri pentru a obține niște răspunsuri vis a vi de această propunere.
Domnul Dubere Adrian întreabă dacă auditul de la școală se încheiat și dacă avem ceva
rezultate.
Domnul primar susține că raportul de audit este gata și dorește să nu facă niciun comentariu
pe marginea lui până după sărbători. La următoarea ședință o să aveți raportul de audit în față.
Domnul Vidican întreabă dacă nu cumva a fost o greșeală data de 28 aprilie 2022 pentru
ședința ordinară a Consiliului Local adică Joi nu vineri.
Domnul primar răspunde că nu a fost o greșeală, dânsul își asumă, vineri va avea un
eveniment în familie și nu putea să îl amâne, astfel ar fi fost vineri.
Doamna Cotrău Ligia propune ca ședințele de acum încolo să se facă de la orele 17 nu 16
ca până acuma.
Domnul primar susține că dânsul nu are nici o problem, totul depinde de dânșii și putem
decide de de acuma la ce oră să se desfășoare aceste ședințe.
Domnul Iovan Claudiu propune ora 19:00.
Domnul primar consideră că la ședințele mai lungi o să ne prindă noaptea.
Domnul Dubere Adrian propune ora 18:00, ora 19:00 fiind prea târzie.
Domnul Petran Mihai considera că ar trebui ținut cont de cei doi colegi care au serviciul la
distanță mai mare decât ceilalți.
Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt propuneri până acum fiind făcute două,
dânsul anunță că și propunerea cu ora 19:00 s-a retras, rămânând doar propunerea cu ora 18:00,
deci se stabilește ca ședințele de consiliu să aibă loc de la orele 18:00.
D-nul secretar anunta ca sedinta din data de 28.04.2022 este la ora 16:00 pentru că așa s-a
comunica deja la prefectură.
Domnul primar se adresează consilierilor locali cu rugămintea de a încerca să se explice
oamenilor situația cu energia electrică, sunt multe nemulțumiri vis a vi de întreruperile de energie

electrică are care nu ni se datorează și pe care nu le putem controla., s-a discutați cu ei și dacă
întreruperile de curent depășesc trei patru ore o să fim anunțați și roagă cetățenii să aibă răbdare
și să înțeleagă că toate astea până la urmă le va aduce doar beneficii.
Domnul primar transmite tuturor cetățenilor comunei Tulca sărbători fericite și să ne ajute
Dumnezeu să trecem cu bine peste toate greutățile să fim mai buni să ne iubim mai mulț și
sărbătorile să ne prindă cu inima plină de bucurie și mai buni și dorește multă sănătate tuturor
cetățenilor comunei Tulca.
Nemaifiind alte intervenții președintele de ședință declară închisă ședința din data de 19
aprilie 2022
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Roman Lucian Emil

Secretar General Delegat
jr. Cotrau Marius

