
 
Anexa nr. 1 la HCL nr 60/28.07.2022 

 
PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 27.05.2022 
 

 
Încheiat azi, 27.05.2022, cu ocazia ședinței ordinare  a Consiliului Local al comunei Tulca. 

   
 Se intoneaza imnul de stat al Romaniei. 

 In deschiderea ședinței domnul primar Avrămuț Daniel salută pe cei prezenți și urează bun 
venit la ședința ordinară a Consiliului Local Tulca si speră că împreună să parcurgem cât de repede 
posibil aceste puncte de pe ordinea de zi și spera să se ia cele mai bune decizii pentru comunitatea 
noastră. 

 D-nul secretar saluta pe cei prezenti si ureaza bun  venit la sedinta ordinara a Consiliului 
local Tulca de azi 27.05. 2022. 

Sedinta a fost convocata de  catre d-nul Avramut Daniel, primarul comunei Tulca prin dispozitia 
nr. 93 din 19.05. 2022, cu respectarea tuturor procedurilor legale si cu comunicarea catre 
consilieri a materialelor de sedinta in format electronic, cu urmatorul proiect de ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Local 
Tulca din data de 27 mai 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a 
Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022, aprobarea procesului verbal al sedintei 
ordinare din data de 28.04.2022 si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare, cu 
convocare de indata din data de 16.05.2022 

3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 
cu privire la normele de gospodarire comunala 

           4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al 
Serviciului Public de Gospodarire comunala Tulca. 

 5.Proiect de hotarare privind  modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru  
Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor 
 

 

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/ 

 



            6. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu 
număr cadastral 54112 înscris în CF nr. 54112 a comunei Tulca, jud. Bihor, aflat în proprietatea 
comunei Tulca, jud. Bihor 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  transmiterii in folosinta gratuita a unui 
echipament AlcoQant  model 6020 plus Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, Politiei 
Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public pentru 
proiectul de investitie "Lucrari de modernizare si eficientizare energetica a Gradinitei cu 
Program Normal nr. 1 Tulca" 

9.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Tulca. 

10.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- intarzie 
11. D-nul Vidican Cosmin Marius-prezent 



 

Avand in vedere prezenta unui nr de 10 consilieri locali din totalul de 10 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 ales 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 5 puncte: 

1.Proiect de hotarare privind încetarea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala 
Județeană Bihor 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciului de contabilitate și SSM 

din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și achiziționarea acestora 
 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciului de PSI din cadrul 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și achiziționarea acestuia 
 
4. Proiect de hotarare privind  majorarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de 

cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii administrative dintre Comuna Tulca și 
A.Co.R – Filiala Județeană Bihor 

 
5. Proiect de hotarare privind  acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Anca Larisa-Catalina, 

cu domiciliul in comuna Tulca, nr. 712, judetul Bihor 
 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 
din data de 27.05.2022, impreuna cu suplimentarea ceruta. 

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. 45 din 27 mai 2022 privind aprobarea ordini de zi a 
sedintei ordinare  a Consiliului Local Tulca din data de 27 mai 2022 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului 
verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022, aprobarea 
procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.04.2022 si aprobarea procesului verbal al 
sedintei extraordinare, cu convocare de indata din data de 16.05.2022 

 

Presedintele de sedinta arata ca s-au primit procesele verbal in format electronic, s-a avut 
posibilitatea sa fie studiate si intreaba daca sunt observatii. 

Nu sunt observatii sau obiectiuni, se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022, 
aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.04.2022 si aprobarea procesului 
verbal al sedintei extraordinare, cu convocare de indata din data de 16.05.2022 

 

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. 46 din 27 mai 2022 privind aprobarea procesului 
verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022, aprobarea 
procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.04.2022 si aprobarea procesului verbal al 
sedintei extraordinare, cu convocare de indata din data de 16.05.2022 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind reactualizarea 
Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodarire comunala 

 D-nul secretar arata ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea 
reactualizării Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire 
comunală, aprobată prin Legea 515/2002. 

Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală 
conține prevederi referitoare la asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii, respectarea normelor 
de igienă și buna gospodărire a localității, ca obligații fundamentale ale autorităților administrației 
publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și celorlalte persoane juridice și fizice. 

Conform prevederilor art. 18, alin. (1) din O.G. 21/2002, actualizată, privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete ce revin 
instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, se face 
prin hotărâri ale Consiliului local, la propunerea primarului.  

La nivelul comunei Tulca, Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 cu privire la normele 
de gospodărire comunală, aprobată prin Legea 515/2002, a fost aprobat prin H.C.L. nr. 7 din 
31.01.2018 și actualizat prin H.C.L. nr. 110 din 26.11.2021 deoarece la 25.11.2020, O.G. 21/2002 
a fost modificată și completată de Legea 273/25.11.2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 



Tot în decursul anului 2021, prin H.C.L. nr. 89 din 30.09.2021, a fost înființat Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală Tulca, subordonat Consiliului local al Comunei Tulca, cu 
atribuții în administrarea domeniului public al comunei prin Compartimentul administrare 
comunală  

Astfel, se impune actualizarea Regulamentului astfel încât reprezentanții Serviciului public 
să aibă competențe de aplicare a sancțiunilor prevăzute de acesta. 

În plus, se propune completarea Regulamentului astfel încât să cuprindă posibilitatea de 
aplicare a unei sancțiuni în mod repetat aceluiași contraveninent, dacă acesta nu îndeplinește 
măsurile dispuse prin procesul-verbal de contravenție emis. 

De asemenea, prin Referatul nr. 1855/03.05.2022, s-au completat/ modificat prevederile 
Regulamentului astfel: 

- s-a interzis folosirea erbicidelor totale pe domeniul public al comunei Tulca; 
- s-a clarificat obligația cetățenilor de a întreține domeniul public din dreptul 

proprietăților private, prin tăierea/ defrișarea vegetației de cel puțin două ori pe an, în 
sezonul de creștere; 

- s-a introdus posibilitatea efectuării acestor tăieri de către administrația publică locală, 
prin serviciile publice competente, contra cost; 

- s-au adăugat sancțiuni corespunzătoare noilor obligații suplimentare. 
Conținutul actualizat al Regulamentului se va aduce la cunoștință publică și reprezintă 

Anexa la PHCL nr. 33/07.04.2022. 
Președintele de ședință întreabă dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre.  

Domnul primar arata ca, având în vedere faptul că au fost comunicate  catre consilieri  toate 
materialele pentru acest proiect de hotărâre și dânșii au avut posibilitatea să le studieze și sustine că sunt 
modifică în concordanță cu legile în vigoare și nu este nimic deosebit decât o armonizare a acestui 
regulament cu legislatia în vigoare. 

Domnul Vidican Cosmin  susține că nu toată lumea are acces la media și având în vedere că acest 
regulament o să si intre în aplicare , dansul dorește să se transmită în format scris persoanelor care se 
încadrează în grad de risc mai ridicat să nu se zică că nu au fost informate  cu privire la noile reguli. 

Domnul primar susține că este o idee foarte bună și vom încerca să transmitem către cât mai 
multă lumină pe toate căile de comunicare posibile toate aceste informații, chiar în format scris câte o 
foaie de hârtie, o schiță cu cele mai importante prevederi ale acestui regulament. 

Domnul Vidican susține că în legătură cu utilizarea erbicidului total pentru cei care l-au utilizat 
deja anul acesta nu o să mai avem ce să le facem, în timpul operațiunii de curățenia la care am fost 
împreună și s-a văzut când s-a folosiț si ar trebui si ei atenționați ca pe viitor să nu îl mai utilizeze iar în 
legătură cu sesizarea cetățeanului Boldor viz a vis de acea grădină ne întreținuta cred că ar fi cel mai bun 
exemplu ca să se defriseze și să se ia măsuri ca proprietarul să plătească. 

Domnul primar susține că problema este cu accesul, pentru că acolo era vorba de o grădină unde 
nu avem acces, dar în fața casei vom curăța și toate aceste cheltuieli le vom transfera către proprietari, 
este de bun simț că fiecare dintre noi să ne facem curat în fața casei, când eram copii și bunicii noștri  ne 
au învățat  treaba asta că în fața casei să ne facem curat să îți tunzi iarba să îți văruiești pomii. Sunt și 
oameni care nu pot și pe aceea vom încerca să îi ajutăm, dar unde nu există bunăvoință și nu se face după 



principiul că primăria e obligată să facă, nu este în regulă pentru că fiecare poate să întrețină spațiul din 
fața casei din fața proprietății din perimetrul proprietății. 

Domnul Vidican susține că sunt persoane care nu pot să își întrețină acest spațiu verde iar dânsul 
propune ca aceste persoane să vină să facă o cerere la primărie să fie clar identificate care sunt persoanele 
respective și motivele pentru care nu pot să își întrețină acest spațiu iar la ceilalți este o chestie de bun 
simț toată lumea vrea să se alinieze la traiul european iar pentru chestiunea asta trebuie făcute și anumite 
sacrificii. 

Președintele de ședință solicită alte intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt 
alte intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre  

Nu sunt intrebari sau nelamuriri, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre 

privind reactualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de 
gospodarire comunala 

 

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. 47 din 27 mai  2022 privind  reactualizarea 
Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodarire comunala 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Serviciului Public de Gospodarire comunala Tulca. 

 
D-nul secretar arata ca, ca si orice institutie, si Serviciul Public de Gospodarire Comunala 

Tulca are nevoie de un buget. 

A. Se propune  la VENITURI total: 524,24 mii lei, din care:  
- Venituri din proprietate-apa: 45,00 mii lei 
- Venituri din prestări de servicii – Buldoescavator-Tractor: 125,24 mii lei 
- Subvenţii pentru instituții publice: 354,00 mii lei 

 

B. CHELTUIELI total: 524,24 mii lei, din care: 
- Cheltuieli de personal: 354,00 mii lei 
- Cheltuieli materiale: 170,24 mii lei. 

 

 Presedintele de sedinta roaga, daca sunt interpelari, sa se intervina. 

Domnul Dubere Adrian întreabă ca daca se preconizează să se încaseze atât se va și cheltui și 
asta înseamnă că serviciul se va autosusține 

Domnul primar susține că în mod normal acest serviciu ar trebui să se autosusțină de 
aceea a și trebuit înființat conform legislației în vigoare acest serviciu trebuie să se autosusțină 
iar daca sunt  nelămuriri și întrebări dânsul roagă să fie fi puse pentru a răspunde punctual. 



 

Președinte de ședință supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2022 al 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. 48 din 27 mai 2022 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Serviciului Public de Gospodarire comunala 
Tulca, 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  modificarea organigramei și 

a statului de funcţii pentru Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor 
 

 

D-nul secretar arata ca Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor 
funcționează având la bază o organigramă proprie structurată pe 2 compartimente. Astfel, în 
organigramă, sunt un număr de 8 posturi, funcții contractuale, din care: un post funcție 
contractuală de conducere (șef serviciu) şi 7 funcţii contractuale de execuţie, în urma 
propunerilor privind modificarea organigramei, și a statului de funcţii, precizăm că Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor va avea în organigrama structurată pe 2 
compartimente, un număr de 9 posturi, din care: un post funcție contractuală de conducere (șef 
serviciu) şi 8 funcţii contractuale de execuţie. 

În baza prevederilor art. 225 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare, aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007, potrivit căruia, operatorii 
au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru 
fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;  

   Este necesară modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, prin înființarea Compartimentului Financiar 
Contabil, compus dintrun post de contabil, funcție de natură contractuală de execuție vacantă, cod 
COR 241104, cu atribuții de planificare, organizare și administrare a sistemelor de contabilitate;  

Din punct de vedere al legalității: se constată că actul administrativ întrunește condiţiile de 
fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă.  

 

Presedintele de sedinta solicita intrebari daca sunt.  

Domnul Dubere Adrian întreabă daca acest post a fost în organigramă sau o fost creat 
acuma. 

Domnul primar susține că în momentul în care s-a organizaț acest serviciu nu s-a știut că 
va trebui să avem și un contabil propriu, acest serviciu nu poate funcționa cu contabilul primăriei 
adică contabilul primăriei nu poate să țină evidența și la acest serviciu și văzând această situație 



discutând cu specialiști, s-a ajuns la concluzia că sunt două variante : varianta de a avea creat un 
post de contabil care din punctul dansului de vedere este suficient cu patru ore dar externalizarea 
acestui serviciu trebuie făcută până la ocuparea prin concurs a  acestui post pentru pe acest serviciu 
trebuie să funcționeze, organizarea concursului durează până la 50-60 de zile perioadă în care 
contabilitatea acestui serviciu va trebui condusă. Externalizarea se va face către Asociația 
Comunelor din România cu acordul dânșilor pe o perioadă determinată până la ocuparea prin 
concurs a funcție de contabil al serviciului de gospodărie comunala dar nu ne putem permite să 
rămânem fără serviciul de contabilitate până la ocuparea prin concurs a acestui post  de aceea 
există și modificarea organigramei pentru ocuparea funcției și externalizarea acestui serviciu, se 
poate rămâne și pe externalizare dar este mai convenabil să avem o persoană care să fie aici ori de 
câte ori este nevoie să poată conducerea așa cum trebuie condusă o contabilitate având în vedere 
că sunt totuși un număr substanțial de facturi de apă, va veni în curând canalizarea vor fi multe de 
făcut și nu va fi chiar o contabilitate simplă și dânsul consideră că este mult mai avantajos pentru 
acest serviciu să aibă contabil propriu până la urmă cheltuielile  sunt oarecum aceleași doar că 
externalizarea are dezavantajul că nu există omul aici când ai nevoie de el. Președintele de ședință 
solicită alte intervenții la acest punct. 

Domnul Petran Mihai întreabă dacă va fi un post întreg sau cu jumate de normă. 

Domnul primar răspunde că intenția noastră este să fie  angajată o persoană cu jumătate 
de normă ,in acest moment considerăm că este suficient dar pe măsură ce  se va desfășura vom 
vedea dacă va putea face față în patru ore sau nu, în acest moment considerăm că patru ore sunt 
suficiente și dacă va fi scos la concurs va trebui scos la concurs un post cu patru ore. 

D-nul Petran Mihai consideră că  momentan ar trebui să fie suficient 4 ore dar daca se 
reușeste să se termine și canalizarea volumul de muncă va fi mai mare și poate că ar trebui să 
pornim de la început cu o normă întreagă. 

Domnul primar susține că postul este cu normă întreagă doar că angajarea se face cu 
patru ore urmând ca, dacă volumul de muncă o va cere atunci vom crește de la patru la opt ore 
dar  până la urmă postul este cu normă întreagă dar cu angajare cu jumate de normă. 

Se supune la vot Proiectul de hotarare privind  modificarea organigramei și a statului de funcţii 
pentru Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul 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. 49 din 27 mai 2022 privind  modificarea 
organigramei și a statului de funcţii pentru Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – 
județul Bihor 

 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  aprobarea documentației de 
dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 54112 înscris în CF nr. 54112 a comunei Tulca, 
jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. Bihor 

 



D-nul secretar sustine ca, se propune Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 54112 înscris în CF nr. 54112 a 
com. Tulca,  jud. Bihor.. 

Se dorește dezmembrarea imobilului în 2 loturi astfel: 
- Lotul 1, în suprafață de 223.217 mp; 
- Lotul 2, în suprafață de 10.000mp; 

Primăria Tulca a obținut Certificatul de urbanism nr. 209/ 23.02.2022 în scopul „Dezlipire 
imobil înscris în CF 54112 Tulca în 2 loturi: lotul 1 în suprafață de 10.000 mp și lotul 2 în suprafață 
de 213.217 mp”, emis de Consiliul Judetean Bihor, act ce a fost necesar pentru continuarea 
demersurilor la BCPI Salonta. 

BCPI Salonta a emis referatul de admitere pentru dezmembrarea imobilului nr. 
4726/03.03.2022, prin care am fost informați că în urma dezmembrării au rezultat imobilele cu 
numere cadastrale: 

- 61370 situat în jud. Bihor, UAT Tulca, în suprafață de 213217 mp; 
- 61371 situat în jud. Bihor, UAT Tulca, în suprafață de 10000 mp. 

Conform prevederilor art. 132, alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere 
în evidențele de cadastru și carte funciară, pentru finalizarea dezmembrării este necesar 
consimțământul proprietarului notat în cartea funciară, în formă autentică.  

 
   Este vorba despre acea dezmembrare de 1 ha pentru constructia unui saivan de oi, acesta 
dezmembrare venind in urma aprobarii cererii d-nei Bredau Florica dintr-o sedinta anterioara. 

Urmeaza sa facem pasii urmatori pentru a putea concesiona acesta suprafata, respectiv vom face 
un raport de evaluare a acestei suprafete, studio de oportunitate, caiet de sarcini si licitatie. 

Nu sunt discutii, presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 54112 înscris în CF nr. 54112 a 
comunei Tulca, jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. 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. 50 din 27 mai 2022 privind aprobarea 
documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 54112 înscris în CF nr. 54112 
a comunei Tulca, jud. Bihor, aflat în proprietatea comunei Tulca, jud. Bihor 

 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea  
transmiterii in folosinta gratuita a unui echipament AlcoQant  model 6020 plus Inspectoratului 
de Politie Judetean Bihor, Politiei Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

D-ul secretar arata ca,   avand in vedere: 

-adresa nr. 462410/15.03.2022 a Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, Politia Municipiului 
Salonta, Biroul Rutier, prin care ne solicita  sprijin pentru achizitionarea  echipamentului 
ALCOQANT model 6020 plus, care face parte din categoria mijloacelor tehnice omologate si 



verificate metrologic, fiind destinat respectarii legislatiei rutiere in ceea ce priveste consumul de 
alcool 

Avand in vedere faptul acesta cerere a fost supusa dezbaterii in sedinta trecuta, aprobandu-se 
achizitionarea unui echipament AlcoQant  model 6020 plus, 

Avand in vedere faptul ca, reducerea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool, se face 
si prin utilizare de echipamente moderne de catre Biroul Rutier al Politiei Salonta cu competente 
si in com Tulca 

Se propune aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a echipamentului AlcoQant  model 
6020 plus, Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, Politiei Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

D-nul primar considera ca este o formalitate, dansii au aprobat in urma cu cateva sedinte 
achizitia acestui echipament, l-am achizitionat si nu are rost sa-l tinem, trebuie predate catre politie. 

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt interventii 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind  aprobarea  transmiterii 
in folosinta gratuita a unui echipament AlcoQant  model 6020 plus Inspectoratului de Politie 
Judetean Bihor, Politiei Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

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. 51 din 27 mai 2022 privind aprobarea   
transmiterii in folosinta gratuita a unui echipament AlcoQant  model 6020 plus Inspectoratului 
de Politie Judetean Bihor, Politiei Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea executarii 
lucrarilor pe domeniul public pentru proiectul de investitie "Lucrari de modernizare si 
eficientizare energetica a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 Tulca" 

D-nul secretar arata ca, având în vedere: 

 calitatea Comunei Tulca de proprietar al imobilelor înscrise în CF nr. 59231, 59232, 61273 
și 61358 Tulca,  

 apartenența acestor imobilelor la domeniul public al UAT Tulca; 

 prevederile Certificatului de urbanism nr. 236 din 03.03.2022, emis de președintele 
Consiliului județean Bihor în scopul “Lucrări de modernizare și eficientizare energetică a 
Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Tulca”; 

 prevederile art. 286 si  art. 287, din Codul administrativ,  

 prevederile art. 554 ÷ 559 din Codul civil ( 

 prevederile Legea nr. 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 

Se propune aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Tulca în vederea 
realizării și finalizării obiectivului de investiții: „Lucrări de modernizare și eficientizare energetică 



a Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Tulca” pentru care a fost depusă cererea de finanțare prin 
Programul Național de Redresare și Reziliență. 

D-nul primar arata ca este vorba de acea cerere de finantare pe care dansii au aprobat-o in 
sedinta extraordinara care s-a depus pe componenta 10 prin care se pot moderniza si reabilita 
cladiri administrative. Avand in vedere situatia acestei cladiri, am considerat oportun sa depunem 
acesta cerere de finantare si sa incercam sa modernizam acesta cladire administrative, s-a depus 
in timp util si nu crede ca va fi nici o problema vis a vi de finantare avand in vedere ca s-a depus  
destul de repede dupa inceperea sesiunii de depunere. 

D-nul Dubere Adrian intreaba daca acesta cerere este pe PNRR , masura 10, iar asta este 
o etapa premergatoare in caz ca se aproba cererea. 

D-nul primar raspunde ca daca aceasta cerere se va aproba nu vom mai pierde atunci 
timpul cu formalitati, trebuie sa avem totul pregatit pentru a incepe lucrarile de modernizare si 
avand in vedere ca sansele sunt foarte mari trebuie sa parcurgem toate etapele pe care le putem 
parcurge inainte de semnarea contractului de finantare. 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  aprobarea  transmiterii 
in folosinta gratuita a unui echipament AlcoQant  model 6020 plus Inspectoratului de Politie 
Judetean Bihor, Politiei Municipiului Salonta, Biroul Rutier 

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. 52 din 27 mai 2022 privind aprobarea   
executarii lucrarilor pe domeniul public pentru proiectul de investitie "Lucrari de modernizare 
si eficientizare energetica a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 Tulca" 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local al Comunei Tulca. 

D-nul secretar arata ca, in urma adresei primite de la scoala din Tulca prin care ne solicita 
alocarea unor sume de bani pentru plata facturilor la energie electrica si plata carburantului pentru 
microbus scolar, se propune acesta rectificare de buget priin care de la venituri,capitolul Diverse 
venituri se iau 15000 lei care se aloca la capitolul Invatamant, bunuri si servicii 15000 din care 
10000 pentru iluminat si 5000 pentru carburanti. 

Nu sunt obiectii. 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  rectificarea bugetului 
local 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. 53 din 27 mai 2022 privind rectificarea 
bugetului local al Comunei Tulca. 

 



Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: .Proiect de hotarare privind încetarea Acordului 
de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții 
dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor 

D-nul secretar arata ca, primarul Comunei Tulca propune Consiliului local al comunei 
Tulca, încetarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism 
și autorizare construcții dintre comuna Tulca și A.Co.R. – Filiala Județeană Bihor. 

Comuna Tulca a semnat Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității 
de urbanism și autorizare construcții, înregistrat la Comuna Tulca sub numărul 2137/07.08.2018 
și la Filiala Județeană Bihor a A.Co.R. sub numărul 480/03.08.2018. Conform prevederilor acestui 
Acord, A.Co.R. (prin Compartimentul de Urbanism și Autorizare Construcții) are atribuții 
specifice domeniului de activitate urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
atribuții ce se suprapun cu cele ale Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și care sunt asigurate de funcționarul public numit în funcția publică prin 
Dispoziția primarului nr. 54/17.03.2022. 

Astfel, serviciile asigurate în baza Acordului sunt identice, iar banii achitați pentru aceste 
servicii sunt irosiți în mod inutil, acestea reprezentând motive obiective și întemeiate de încetare a 
Acordului (conform prevederilor art. 26 din Acord). 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, se impune încetarea calității Comunei Tulca de 
parte la acest Acord. 

Conform prevederilor art. 28 din Acord, calitatea Comunei Tulca de parte la Acord poate 
înceta în baza hotărârii Consiliului local al comunei Tulca, adoptată în acest sens cu cel puțin 60 
zile înainte de sfârșitul anului bugetar; hotărârea se comunică Filialei județene Bihor a A.Co.R, iar 
calitatea de parte la Acord încetează cu data de 01 ianuarie a anului următor, adică cu 01 ianuarie 
2023. 

D-nul primar arata ca acest acord a fortat oarecum primaria sa duca mai departe acest acord 
si nu I se pare normal ca o institutie sa nu poata sa rezilieze un acord in momentul in care are un 
serviciu propriu care face aceeasi treaba dar acesta este contractul, nu poate fi modificat decat cu 
acordul ambelor parti, astfel pana la sfasitul anului va trebui sa platim aceste sume, dansul o sa 
mai aiba discutii cu conducerea ACoR pentru ca nu I se pare in regula, avand in vedere ca avem 
un serviciu, avem o persoana angajata la compartimentul urbanism si in acest moment nu mai 
avem nevoie de acest acord pentru urbanism. 

D-nul Dubere intreaba daca noi putem emite local autorizatii de construire. 
D-nul primar sustine ca noi deja emitem autorizatii de construire, noi avem compartiment 

de urbanism si avem angajat pe acest post sin oi emitem in acest momenttoate autorizatiile de 
construire, certificate de urbanism si tot cee ace tine de urbanism. 

 
Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  încetarea Acordului de 

cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții dintre 
Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană 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. 54 din 27 mai 2022 privind încetarea 
Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare 
construcții dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor 

 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
externalizării serviciului de contabilitate și SSM din cadrul Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Tulca și achiziționarea acestora 
D-nul secretar arata ca,  conform Legii contabilății nr.82/1991 republicată și actualizată, Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală Tulca (S.P.G.C.T.) poate încheia contracte de prestări de servicii, 
pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu 
societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. 
           Conform prevederilor Legii Securității și Sănătății nr.319/2006, în scopul evitării 
accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale este necesar efectuarea unui instructaj general 
pe probleme specifice securității și sănătății în muncă de către un personal specializat. 

 
Față de considerentele prezentate, se propune externalizarea serviciului de contabilitate și 

SSM din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și achiziționarea acestora. 
D-nul primar sustine ca vom externaliza acest serviciu pana la ocuparea prin concurs a 

acestei functii de contabil iar la SSM nu avem ce face, nu vom avea un angajat care sa faca acest 
instructaj, acest serviciu va fi externalizat, acest serviciu care nu este costisitor dar care este foarte 
important pentru securitatea angajatilor, protectia muncii este foarte important. 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind  aprobarea 
externalizării serviciului de contabilitate și SSM din cadrul Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Tulca și achiziționarea acestora 

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. 55 din 27 mai 2022 privind aprobarea 
externalizării serviciului de contabilitate și SSM din cadrul Serviciului Public de Gospodărire 
Comunală Tulca și achiziționarea acestora 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
externalizării serviciului de PSI din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și 
achiziționarea acestuia 
             D-nul secretar arata ca, conform prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată, în scopul prevenirii 
și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea 
și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării 
bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii este necesar 
efectuarea unui instructaj general pe probleme specifice protecției și stingerii incendiilor, precum 
și a situațiilor de urgență de către un personal specializat. 
 



 
Față de considerentele prezentate, se propune externalizarea serviciului de PSI din cadrul 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și achiziționarea acestuia. 
Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind externalizarea 

serviciului de PSI din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și achiziționarea 
acestuia.  

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. 56 din 27 mai 2022 privind externalizarea 
serviciului de PSI din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca și 
achiziționarea acestuia. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  majorarea obligatiilor 
financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii 
administrative dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor 

D-nul secretar arata ca se  propune, majorarea obligatiilor financiare rezultate din 
Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii administrative dintre Comuna 
Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor,  

Comuna Tulca a semnat Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activitătii 
administrative, in vederea obtinerii eficientei si eficacitatii serviciilor publice, 

Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare amintit mai sus se suporta din 
bugetul local al comunei Tulca, conform unor notificari care se transmit lunar. 

Datorita modificarii salariului minim pe economie, precum si situatiei economice actuale, 
Tinand cont ca a crescut volumul de lucrari care trebuiesc efectuate la nivelul Primariei 

Comunei Tulca,, Se propune , începand cu data de 1 iunie 2022 majorarea contributiei pentru 
activitati adminsitrative din cadrul  Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea 
activitatii administrative dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor, de la 3700 lei  
la 4302 lei/luna/persoana, conform notificarii transmise lunar.                                                                                                      

D-nul primar arata ca este vorba despre acel angajat pe care noi il avem  si care va trebui sa 
ramana la ACoR pana la finalul anului 2022 si care nu a fost trecut la serviciul de gospodarire 
comunala pentru ca asa prevede acordul de cooperare pana la sfarsitul anului calendaristic 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind majorarea obligatiilor 
financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii 
administrative dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană 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. 57 din 27 mai 2022 privind majorarea 
obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea 
activitatii administrative dintre Comuna Tulca și A.Co.R – Filiala Județeană Bihor 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  acordarea unui ajutor de 
urgenta doamnei Anca Larisa-Catalina, cu domiciliul in comuna Tulca, nr. 712, judetul Bihor 



D-nul secretar arata ca,  este un proiect de hotarare care nu mai are nevoie de nici o expunere, 
cred ca fiecare dintre noi cunoastem faptul ca fetita  fiicei satului nostru Anca Larisa Catalina, 
are probleme de sanatate, fiind plecata in Turcia pentru analize si operatie, acestea fiind foarte 
costisitore. 

Cred ca nici un effort nu este prea mare pentru a salva viata cuiva. 

Conform prevederilor art. 28 alin (2) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 41 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
50/2011 : ,,Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor și persoanelor care se afla în situații 
de necesitate cauzate de calamitați naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații 
deosebite,  prin hotărâre a consiliului local” 

 D-nul Vidican Cosmis sustine ca, ultima data cand s-a discutat despre acest caz, pe grupul 
de wattap s-a ajuns la concluzia ca acest ajutor sa fie de 10000 lei. 

 D-nul primar sustine ca s-a discutat pe grup acest lucru dar s-a luat in considerare si ne-am 
orientat dupa cee ace a facut municipiul Salonta care a alocat un ajutor similar de 5000 lei dar 
ramane la latitudinea dansilor daca se merge in continuare pe 5000 lei sau pe 10 000 lei.S-a 
considerat ca este mai correct sa se spuna acest lucru astfel incat sa nu apara discutii ulterioare 
legat de acest subiect, fiecare dintre noi ne dorim sa ajutam acest copilas nevinovat dar e bine sa 
si discutam inainte si sa luam o decizie corecta si bine argumentata. 

D-nul Petran intreaba daca primaria Salonta a ajutat aceeasi persoana. 

D-nul primar sustine ca, avand in vedere ca  tatal fetitei are domiciliul in Salonta avea acest 
drept iar noi avem acest drept avand in vedere ca mama fetitei are domiciliul in comuna nostra, in 
alta situatie nu puteam oferi acest ajutor. 

D-nul Petran considera ca, fiind doua propuneri ar trebui supus la vot cele 2 propuneri : 
cea de 5000 lei a d lui primar si cea de 10 000 a d-nului Marti Florentin 

D-nul primar roaga sa se faca propuneri in consiliu deoarece s-a discutat doar pe grupul de 
whats app , nu a fost o dezbatere in Consiliul Local. 

D-nul Marti Florentin sustine ca I se pare p[utin suma de 5000 lei  avand in vedere situatia 
fetitei si deplasarile pe care trebuie sa le faca si propune suma de 10 000 lei. 

Ajunge la sedinta si d-nul consilier Roman Lucian Emil. 

Presedintele de sedinta solicita alte propuneri. 

Se supune la vot prima propunere aceea de acordare a unui ajutor de urgenta d-nei Anca 
Larisa Catalina in valoare de 5000 lei, propunere care nu este votata de nimeni. Se supune la vot 
si a doua propunere de acordare a unui ajutor de urgenta de 10 000 lei, propunere care este votata 
cu unanimitate de voturi. 

 



 

 

 

Presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta 
doamnei Anca Larisa-Catalina, cu domiciliul in comuna Tulca, nr. 712, 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. 58 din 27 mai 2022 privind acordarea unui ajutor de 
urgenta doamnei Anca Larisa-Catalina, cu domiciliul in comuna Tulca, nr. 712, judetul Bihor 

Ajunge la sedinta si d-nul consilier Roman Lucian Emil. 

Se trece la punctul Diverse 
 D-nul secretar arata ca la punctul diverse avem 2 cereri care au fost trimise consilierilor spre 
consultare. Prima este cea a d-nului Lerintiu Iuliu  care solicita sa-I fie acordat titlu de cetatean de 
onoare post mortem preotului Nestor Porumb. D-nul secretar arata ca a transmis consilierilor locali 
si anexa la Statutul comunei unde este prezentata procedura de acordare a titlului de cetatean de 
onoare al comunei Tulca. 

 D-nul Dubere Adrian considera ca nu sunt impedimente si se poate acorda acest titlu post 
mortem preotului Nestor Porumb  

D-nul primar este de parere ca ar trebui acordate aceste titluri de cetateni de onoare persoanelor in 
viata, persoanelor care in acest moment fac cinste comunei noastre iar acesta cerere nu indeplineste 
conditiile de forma si de legalitate pentru a putea fi aprobata, noi am dorit sa aducem in fata 
dansilor acesta cerere iar daca dansii considera ca este oportuna o astfel de propunere, roaga ca 
acesta sa fie facuta de catre dansii, atunci indeplineste toate conditiile pentru a putea fi aprobata. 

D-nul Dubere Adrian sustine ca , avand in vedere ca dansul a mai facut o propunere de acest fel, 
propune dansul si acesta persoana pentru titlul de cetatean de onoare. 

D-nul secretar arata ca propunerile de acordare a titlului de cetatean de onoare se fac pe baza unui 
dosar care contine cele specificate in procedura de acordare a acestui titlu. 

D-nul Ciula Corner afirma ca nu ar dori ca aceste titluri de cetateni de onoare sa ajunga ca si 
diplomele de doctori, trebuie sa ne gandim bine, o sa vina o gramada de propuneri. 

D-nul primar sustine ca nu putem sa emitem aceste titluri doar de dragul de a ne afla in treaba, 
titlul de cetatean de onoare a comunei nu trebuie sa fie ceva la ordinea zilei, dansul considera ca 1 
, doua sau maxim trei persoane intr-un an de zile este maim ult decat sufficient. 

D-nul ciula Cornel sustine ca daca facem in fiecare an 3-4 cetateni de onoare, intr-un interval de 
timp toti locuitorii vor fi cetateni de onoare. 

D-nul primar afirma ca , avand in vedere ca urmeaza ziua comunei, pentru urmatoarea sedinta o 
sa vina si dansul cu propuneri pe care o sa le prezinte astfel incat sa putem acorda acesta distinctie 
cu ocazia zilelor intalnirii cu fii comunei. 



D-nul Vidican propune ca toate propunerile pentru acordarea titlului de cetatean de onoare trebuie 
facute si discutate intr-o singura sedinta, pentru ca, discutandu-le individual nu sunt foarte 
subiective dar discutandu-le toate impreuna putem face o comparatie mai buna, fiecare propunere 
fiind insotita de un dosar si le discutam intr-o singura sedinta. 

 D-nul secretar prezinta in continuare cererea d-nului Tripa Sorin Aurelian  prin care solicita 
sa cumpere terenul pe care este construita casa sa,  

D-nul Vidican Cosmin intreaba daca suprafata ceruta este de 3812 m patrati iar d-nul secretar ii 
raspunde ca acesa este suprafata ceruta si inscvrisa in CF. 

D-nul primar arata ca acesta suprafata a fost concesionata de familia Tripa de foarte mult timp, au 
expirat cei 25 de ani de concesiune si considera ca este de bun simt si normal sa  intre in 
proprietatea de drept a acestuia. 

D-nul secretar arata ca, daca se va aproba acesta cerere  va trebui sa dam o hotarare de consiliu de 
trecere a acestei suprafete de pe statul roman in domeniul privat al comunei. 

D-nul Vidican considera ca daca I se va aproba acesta cerere, d-nul Trip ava trebui sa amenajeze 
acest loc si se intreaba daca acestia au nevoie de toata suprafata pentru ca poate primaria ar putea 
face ceva pe suprafata ramasa. 

D-l secretar sustine ca acel loc a fost plin de balarii si dansul a adus inbunatatiri acelui loc. 

D-ul Vidican sustine ca noi am cumparat anul trecul acel loc in idea ca nu avem spatii la sosea 
pentru anumite investitii, dansul fiind deacord cu vanzarea unei suprafete rezonabile, care este si 
imprejmuita si intretinuta iar cealalta suprafata sa ramana in domeniul public al comunei. 

D-nul Petram Mihai sustine ca dansul a participat la sedintele de consiliu in care a fost concesionata 
acea suprafata, si asa cum a aratat si d-nul secretar, locului respectiv I s-au adus multe inbunatatiri 
tocmai in idea ca la sfarsitul celor 25 de ani de concesiune dansii sa devina proprietary cu acordul 
Consiliului Local. 

D-nul primar considera ca este normal ca cei care si-au asumat in urma cu 25 de ani  preluarea 
acestui teren, si au construit o casa acolo si au mentinut acest teren si daca timp de 25 de ani nu a 
fost nimeni impotriva faptului ca acest teren este folosit de dansii, au platit impozite si taxe, 
concesiunea au achitat-o la zi si este normal ca acest teren sa le revina in proprietate iar dansul 
afirma cu tarie ca ar trebui votat ca acest teren sa revina acelora care timp de 25 de ani si-au platit 
toate taxele si au facut efortul de a mentine acest teren si oricum vanzarea se va face pe baza unui 
raport de evaluare si oricum pretul de vanzare va fi aprobat de consiliul local, pretul minim fiind 
pretul evaluarii. 

 Presedintele de sedinta supune la vot cerere de cumparare a terenului formulate de d-nul 
Tripa Sorin Aurelian, cerere care se voteaza cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti. 

In continuare d-nul secretar reaminteste consilierilor locali obligatia de a depune pina in 15 iunie 
declaratia de avere si declaratia de interese. 



D-nul Dubere Adrian intreaba daca trebuie facut un dosar pentru fiecare propunere pentru titlul de 
cetatean de onoare. 

D-nul secretar sustine ca idea d-nului Vidican  de a supune spre aprobare intr-o singura sedinta 
toate cererile de acordare a titlului de cetatean de onoare este una buna si considera ca asa ar trebui 
procedat. 

D-nul primar considera ca hotararea de a acorda titlu de cetatean de onoare este una grea iar cel 
mai indica tar fi ca toate discutiile legate de acest subiect sa aiba loc in comisia de cultura, acesta 
fiind cea care stabileste si vine cu propunere in fata consiliului local. 

D-na Cotrau Ligia ridica problema necesitatii curatarii unor santuri din localitatea Tulca  

D-nul Petran Mihai afirma ca, avand in vedere ca tot timpul se discuta despre locuri de munca in 
comuna nostra, la un moment dat s-a discutat despre postul de contabil la Serviciul Public de 
Gospodarire Comunala care va fi scos la concurs, dansul crede ca ar fi bine sa se puna una dintre 
conditii ca domiciliul sa fie in comuna Tulca. 

D- nul primar considera acesta propunere interesanta, dar considera ca acesta ar fi o masura 
restrictive care nu poate fi aplicata, nu putem ingradi dreptul la munca prin astfel de propuneri. 

D-nul Dunere Adrian intreaba cum stam cu licitatia pentru statia de epurare. 

D-nul primar afirma ca din pacate licitatia nu este gata, este cel mai greu lucru peste care trebuie 
sa trecem, procedurile sunt atat de greuaie si atat de sophisticate si complicate, dar termenul limita 
pana la care trebuie sa se incheie licitatia este 4 iunie. Au fost 9 ofertanti din care au ramas 7. 

D-nul Dubere Adrian intreaba cum stam cu procesul cu d-nul Butros 

D-nul primar raspunde ca avem aceleasi lucruri, instanta, cereri de amanare, acestea sunt 
procedurile in acest moment, dar mai devreme sau mai tarziu se va ajunge la un rezultat, dansul 
are incredere in Justitia din Romania, are incredere ca Justitia va face dreptate cetatenilor comunei 
noastre. 

D-na Cotrau Ligia intreaba cine foloseste acel teren in acest moment. 

D-nul primar raspunde ca acel teren este folosit in continuare de catre firma Agro Karass. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca noi suntem proprietary pe acel teren, contractual de concesiune s-a 
incheiat iar ei folosesc in continuare acel teren. 

D-nul primar explica ca in contractual de concesiune este prevazut ca acesta poate sa inceteze cu 
acordul partilor sau in instanta si cum dansii nu sunt deacord sa reziliem acest contract si au 
actionat in instanta hotararea de consiliu prin care s-a aprobat rezilierea contractului, nu avem 
nimic de facut decat sa avem incredere in justitie si sa asteptam decizia instantei. 

D-nul Ciula Cornel sustine ca firma Agro Karass nu a respectat termenii contractului si a pierdut 
acest contract. 

D-nul primar sustine ca acest lucru trebuie hotarat de instantele de judecata. 



D-na Cotrau Ligia intreaba cum stam cu investitia firmei Oul de Tinca. 

D-nul primar raspunde ca procedurile sunt in desfasurare, dansii se ocupa de PUZ , se ocupa de 
proiectare, va fi gata in curand toata documentatia pentru PUZ, comisia locala de fond funciar a si 
avut o intalnire cu privier la compensarea acelei suprafete de pasune cu o alta suprafata,  

Nemaifiind intrebari, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Local Tulca din data de 27.05. 2022 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

    Presedinte de sedinta                                                          Secretar General Delegat 

      Lazau Alexandru                                                                  jr. Cotrau Marius 

 


