Nr. 11 din 5 noiembrie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 5 noiembrie 2015 ora 18, şedinţa la care participa 13
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: nu sunt.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Nu sunt invitați la această sedință.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.490 din 29
octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată.
La lucrarile sedintei participă din oficiu: primarul comunei D-l Mate Radu viceprimarul
comunei, D-l Foris Csaba si secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
extraordinare din data de 24 septembrie 2015 , au fost prezentate consilierilor, cu
posibilitatea contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei
exprimate în şedinţa anterioară , dacă este cazul.
Nu sunt obiecţii cu privire la modul de redactare a procesului verbal din data de 24
septembrie 2015.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 24
septembrie 2015, se votează în unanimitatea.
Procesul verbal se postează pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei
Nusfalau, pentru perioada 2014-2020
3. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Pop
Maria, Pop Radu și Pop Monica, prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
4. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Somogyi
Iuliana si defunctului Somogyi Alexandru , prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2016
6. Proiect de hotarare privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitati non-profit de interes local.
8. Proiect de hotarare privind atribuirea unei denumiri cladirii, situat pe strada Baro
Banffi din imedeata vecinatate a caminului Cultural
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9. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de servitute pentru efectuarea

unor lucrari de electificare.
10. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Intrucat dl primar Mate Radu considera ca de la data emiterii dispozitiei de convocare si
pana in prezent ,sa constatat ,ca se impune completarea ordinii de zi cu inca 3 punct,
solicita consiliului local aprobarea completarii ordinii de zi .
Nu sunt obiectii din partea consilierilor referitor la solicitarea facută.
Se prezinta cele trei puncte :
1.Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de strada, pentru drumurile vicinale
cuprinse in inventarul domeniului public, situate in intravilanul satului Nusfalau , comuna
Nusfalău.
2. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosintă gratuită a terenului situat în satul
Nusfalau comuna Nușfalău, în suprafață totală de 335 mp. temporar ocupată, și
suprafața de 23 mp. definitiv ocupată pentru efectuarea lucrării de ” Modernizare PTA
Nusfalău.
3. Proiect de hotarare privind plata documentatiei totpgrafice pentru lucrarilor de
clarificare a situației juridice a imobilelor ce constitue proprietatea privată persoanelor
fizice, situate pe str. Petofi Sandor de la nr. 10 -14 și 118 str. Baro Banfii nr. 1-2 si str.
Mare nr. 100
De asemenea se propune ca primul punct al ordinii de zi sa fie alegerea presedintelui
de sedinta , întrucât lucrările actualei ședinte vor fi prezidate de presedintele ales.
Intrucat nu sunt obiectii cu privire solicitarile facute, se prezinta noua ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei
Nusfalau, pentru perioada 2014-2020
4.Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Pop
Maria, Pop Radu și Pop Monica, prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
5.Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Somogyi
Iuliana si defunctului Somogyi Alexandru , prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2016
7.Proiect de hotarare privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitati non-profit de interes local.
9.Proiect de hotarare privind atribuirea unei denumiri cladirii, situat pe strada Baro
Banffi din imedeata vecinatate a caminului Cultural
10.Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de servitute pentru efectuarea
unor lucrari de electificare.

11. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de strada, pentru drumurile
vicinale cuprinse in inventarul domeniului public, situate in intravilanul satului Nusfalau ,
comuna Nusfalău.
12. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosintă gratuită a terenului situat în
satul Nusfalau comuna Nușfalău, în suprafață totală de 335 mp. temporar ocupată, și
suprafața de 23 mp. definitiv ocupată pentru efectuarea lucrării de ” Modernizare PTA
Nusfalău.
13. Proiect de hotarare privind plata documentatiei totpgrafice pentru lucrarilor de
clarificare a situației juridice a imobilelor ce constitue proprietatea privată persoanelor
fizice, situate pe str. Petofi Sandor de la nr. 10 -14 și 118 str. Baro Banfii nr. 1-2 si str.
Mare nr. 100
Se supune la vot ordinea de zi prezentată. Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului puunct al ordinii de zi
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă

La acest punct al ordinii de zi , dl primar cere dlor consilier sa faca propuneri pentru
alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru următoarele 3 luni calendaristice.
Dl consilier Somogyi Balint -îl propune pe dl Hueber Gheorghe .
Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot propunerea facuta . Cu 13 voturi pentru se
adopta HCL nr. 44 din data de 5 noiembrie 2015 privind alegerea presedintelui de
sedintă
Presedintele ales preia lucrarile sedintei.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
La acest punct al ordinii de zi prezinta un raport de specialitate dna contabila, Ambrus
Piroska.
Se prezinta proiectul de buget initiat de primarul comunei .
Dl primar aduce la cuostinta consilierilor ca din banii alocati la buget se vor repara trei
poduri, doua drumuri comunale, se extinde reteaua de iluminat public in zone beciurilor
si pe strada Sfintei Treimi, precum și pe str. nou infiintata .
Se poarta discutii :
- pentru suma alocata pentru Scoala Gimnazială Petri Mor, cost pe elev. Din
propunerea facuta de conducerea scolii s-a evidentiat ca suma alocata a fost propusa
pentru reparatii curente.
Consilierii sunt nemultumiti de faptul ca incălzirea de la scoala, nici in present nu
functionează la parametrii corespunzători ( este de mentionat faptul ca la rectificarile
anterioare de buget s-au alocat bani pentru realizarea unei lucrari la incalzirea centrala
a scolii).
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Dl primar este de parere ca modul de organizare a focului si perioada cat arde focul nu
este corespunzator. Nu se poate concepe ca focul sa fie pornit la ora 7,30 cand copii
ajung in salile de clasă. Practic la ora 8, incep orele la clase. Responsabilul cu focul
foloseste apa calda din vasul de expansiune , unde apa acumulata nu mai are o
temperature optima atate timp cat focul nu mai arde de la ora 14 a fiecarei zile .Astfel se
impune ca focul sa fie pornit cel putin la ora 6 a fiecarei zile, sa circule apa incalzita in
calorifere la minim 80 de grade, iar apa din vasul de expansiune sa fie folosit in
perioada cand nu mai arde focul pentru a mentine o temperaruta optima in sistemul de
incalzire. Daca in sezonul cand nu sunt temperature de sub 0 grade nu se asigura
caldura în salila de clasa ce se va intampla cind va fi ger puternic.
Dl primar Mate Radu este de parere ca pentru scoala, lemnele de foc, pentru sezonul
rece, nu sunt suficiente, ca nu dau randament maxim pentru ca nu sunt uscate.
Analizand afirmatiile dlui primar, consilierii solicita sa se faca o analiza a posibilitatii de
repartizare a banilor primiti cu adresa, de la Inspectoratul scolar, sa fie repartizati pentru
lemne de foc.
Dna contabila Ambrus Piroska sustine această posibilitate de repartizare a banilor, cu
conditia ca repartizarea sa fie respectata de scoala in sensul sa nu se achite alte datorii.
Pentru a avea garanția ca banii vor fi cheltuiți pentru lemne de foc , consilierii solicita ca
fiecare transport de lemne de foc sa fie verificat de catre viceprimarul comunei, dl Foris
Csaba, care va semna procesul verbal de receptive. De asemenea se cere ca lemnele
sa fie depozitate in curte, la gradinița noua.
Dl consilier Varga Mihaly propune ca pentru viitor sa se facă amenajamentul silvic
pentru padurea comunală prin care se stabilește materialul lemnos ce poate fi exploatat
anual pe Ha. Este de mentionat ca comuna dispune de o suprafața de 159 Ha. de
padure, care poate asigura lemne de foc pentru scoala chiar si prin igienizare anuala a
padurii prin care se permite taierea a unui mc de lemne pe an /ha.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.Se supune la vot proiectul de hotarare
initiat de primarul comunei .
Dl consilier Forizs Laszlo propune realizarea unei parcari langa Biserica Ortodoxă prin
acoperirea canalului de scurgere a apelor pluviale.
Dl primar susține această propunere.
Dna consilier Bernat Elena se interesează de posibilitatea renovarii strazii care duce
spre cimitir, în satul Bilghez.
Dl primar reaminteste faptul ca toate străzile din Bilghez vor fi asfaltate.
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 45 din data de 5
noiembrie 2015, privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
comunei Nusfalau, pentru perioada 2014-2020
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau ,dl Mate Radu.
Strategia de dezvoltare elaborata de o firmă de consultantă este prezentata de catre dl
primar. In Strategia de dezvoltare se regaseste un capitol ce cuprinde Portofoliul de
proiecte

Din punctele inscrise în planul de dezvoltare Centrul de informare turistică este finalizat,
iar lucrarea de Canalizare este începută.
Dl primar scoate în evidentă ca prioritare proiectele pentru inființarea parcului industrial
și punctele turistice.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Dl Mate Radu.
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 46 din 5 noiembrie 2015 privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Nusfalau, pentru perioada
2014-2020
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
4.Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Pop
Maria, Pop Radu și Pop Monica, prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat în baza documnetației
întocmite de catre un expert topogarf , la solicitarea proprietarilor.
Documenatția scoate în evidentă o suprafață de 250 mp. pentru care nu este stabilit
dreptul de proprietate , decât cel de folosinta pe durata existentei construcției, situație
ce poate fi clarificata prin Ordinul prefectului.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către primarul comunei . Se votează în
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 47 din 5 noiembrie 2015 privind
propunerea de atribuire în proprietate a terenului intravilan în suprafață de 250
mp. teren aferent construcțiilor , proprietarilor Pop Maria, Pop Radu și Pop
Monica, prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
5. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire în proprietate a terenului
intravilan în suprafață de 250 mp. teren aferent construcțiilor , proprietatea dnei
Somogyi Iuliana, prin Ordinul Prefectului Judetului Sălaj.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat în baza documnetației
întocmite de catre un expert topogarf , la solicitarea proprietarilor.
Documenatația scoate în evidentă o suprafață de 250 mp. pentru care nu este stabilit
dreptul de proprietate , decât cel de folosinta pe durata existentei construcției, situație
ce poate fi clarificata prin Ordinul prefectului.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către primarul comunei . Se votează în
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 48 din 5 noiembrie 2015 privind
propunerea de atribuire în proprietate a terenului intravilan în suprafață de 250
mp. teren aferent construcțiilor , proprietatea dnei Somogyi Iuliana, prin Ordinul
Prefectului Judetului Sălaj.
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Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2016
La acest puncta al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Nusfalau .
Intrucat avizul de la ANFP care ar trebui sa stea la baza aprobarii acestei hotarari nu
este transmis în teritoriu, adoptarea acestei hotarari se amână.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct
7.Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurile impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2016
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Facandu-se o comparație a impozitelor stabilite pentru anul fiscal 2015 cu prevederile
noului Cod fiscal pentru anul 2016, se poate afirma ca impozitele pot ramane
neschimbate daca la impozitele variabile se aleg valori care permit mentinerea
nemodificata a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, comparative cu anul 2015.
Aceasta este si dorinta consilierilor de mentinere a impozitelor si taxelor locale din anul
2016 cu cele aplicate in anul 2015.
Se aduce la cunostinta consilierilor faptul ca noul Cod fiscal nu mai reglementeaza
majorarea procentuala a impozitului pentru a doua , a treia casa, etc .
Procentul aplicabil la valoarea casei stabilita conform grilei cuprinsa in anexa 1 la
proiectul de hotarare variaza intre 0,08% si 0,2%, conform regementarilor din Codul
Fiscal.
Se prezinta și alte reglementari stabilite de codul fiscal.
In final se prezinta anexele la proiectul de hotarare, in care sunt inscrise valorile agreate
de consilieri.
Se supune la vot proiectul de hotarare. Se voteaza in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 49 din 5 noiembrie 2015 privind
stabilirea și aprobarea impozitelor şi taxelor locale și a altor taxe asimilate
acestora aplicabile în anul fiscal 2016.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finantarilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitati non-profit de
interes local.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei dl
Mate Radu.
Proiectul de hotarare initiat are la baza sesizarea facuta de Camera de conturi Sălaj, ca
urmare a efectuarii auditului public extern pentru perioada 2012-2014, unde s-a

constatat ca finantarile facute catre unitatile de cult si ONG –uri s-a facut în baza unei
solicitari scrise, fara o susținere pe baza unui proiect a sumei solicitate pentru un
eveniment, evidentierea procentului de cofinantare din partea beneficiarului și alte
reglementari prevazute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
In acest sens s-a intocmit un Regulament în care sunt evidentiate criteriile de acordare
a unor finantări solicitate pentru activitați non profit.
Se prezinta Regulamentul ca anexa la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Nu susnt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot , Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 5 noiembrie 2015 privind
regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitati
non-profit de interes local.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct
9. .Proiect de hotarare privind atribuirea unei denumiri cladirii, situat pe strada Baro
Banffi din imedeata vecinatate a caminului Cultural
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei dl
Mate Radu.
Din cele prezentate rezultă că se dorește modernizarea clădirii situate pe str. Baro
Banffi, cladire ce face parte din ansamblul de cladiri a Baronului ”Banffi”, este situată în
imediata vecinatate a Caminului Cultural, a avut destinația de anexă cu denumirea de
grajd.
Este forte impropriu a se mentine acesta denumire pentru viitor daca se dorete
cuprinderea cladirii in proiecte cu finantare nerambursabila si oricum se doreste
modernizarea cladirii ca muzeu. Pentru inscrierea acestei cladiri în eventualele proiecte
dl primar propune se fie denumita ca si ” Cladire multifunctională Banffi”.
Nu sunt obiectii cu privire la propunerea facuta . se supune la vot proiectul de
hotarare initiat . Se voteaza in unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 51
din 5 noiembrie 2015 privind propunerea de atribuire a unei denumiri cladirii,
situat pe strada Baro Banffi din imedeata vecinatate a caminului Cultural
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct
10.Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de servitute pentru efectuarea
unor lucrari de electificare.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei, in
baza solicitarii facute de catre firma de instalatii electrice , în favoarea Electrica FDEE
Transilvania Nord, in vederea acordarii dreptului de uz și servitute pentru terenul în
suprafata de 2866 mp , temporar ocupat , și pentru terenul în suprafața de 41,00 mp.
definitiv ocupat, ce constituie proprietatea comunei Nușfalău, pentru SC Electrica
Distribuție Transilvania B Nord- Sucursala Zalău, cu titlu gratuit, în vederea amplasării
de stalpi și firide pentru realizarea obiectivului ” Alimentare cu energie electrică a
imobilelor din zona Kocze, în localitatea Nușfalău și extindere LEA 0,4kW Nusfalau .
Reglementarea legală pentru solicitarea facută este cuprinsă în Legea nr. 123/2012,
legea energiei electrice și a gazelor natural.
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Nu sunt obiecții cu privire la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei,
Se supune la vot , se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52
din 5 noiembrie 2015 privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru terenul
în suprafata de 2866 mp , temporar ocupat , și pentru terenul în suprafața de 41,00
mp. definitiv ocupat, ce constituie proprietatea comunei Nușfalău, pentru SC
Electrica Distribuție Transilvania B Nord- Sucursala Zalău, cu titlu gratuit, în
vederea amplasării de stalpi și firidepentru realizarea obiectivului ” Alimentare
cu energie electrică a imobilelor din zona Kocze, în localitatea Nușfalău și
extindere LEA 0,4kW Nusfalau.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
11. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de strada, pentru drumurile
vicinale cuprinse in inventarul domeniului public, situate in intravilanul satului Nusfalau ,
comuna Nusfalău.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei dl
Mate Radu.
Din cele prezentate rezulta ca in inventarul domeniului public al comunei Nusfalau sunt
evidențiate drumuri vicinale situate conform Planului Urbanistic General în intravilan, si
sunt folosite ca străzi.
Aceste drumuri necesită modernizări. Intrucat există posibilitatea modernizarii lor pe
baza de proiecte cu finanțare nerambursabilă dl ptimar propune includerea lor in
categoria de strazi. Exista această posibilitate, codul de clasificatie fiind identic, iar
cadrul legal se regaseste in OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din 5 noiembrie 2015 privind atribuirea de
denumire de strada, pentru drumurile vicinale cuprinse in inventarul domeniului
public, situate in intravilanul satului Nusfalau , comuna Nusfalău.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
12.Proiect de hotarare privind transmiterea în folosintă gratuită a terenului situat
în satul Nusfalau comuna Nușfalău, în suprafață totală de 335 mp. temporar ocupată, și
suprafața de 23 mp. definitiv ocupată pentru efectuarea lucrării de ” Modernizare PTA
Nusfalău.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei . Se are in vedere efectuarea unei lucrari de modernizare la transformatoarele
existente în centrul comunei , care nu mai corespund fizic și moral solicitarilor actuale.
Nu sunt obiectii cu privire la proiectul de hotarare initiat. Se supune la vot se votează în
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 54 din 5 noiembrie 2015 privind
transmiterea în folosintă gratuită a terenului situat în satul Nusfalau comuna
Nușfalău, în suprafață totală de 335 mp. temporar ocupată, și suprafața de 23 mp.
definitiv ocupată pentru efectuarea lucrării de ” Modernizare PTA Nusfalău.
13. Proiect de hotarare privind plata documentatiei topografice pentru lucrarilor
de clarificare a situației juridice a imobilelor ce constitue proprietatea privată

persoanelor fizice, situate pe str. Petofi Sandor de la nr. 10 -14 și 118 str. Baro Banfii
nr. 1-2 si str. Mare nr. 100
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei dl
Mate Radu.
Din cele prezentate rezulta ca în centrul comunei pe strada Petofi Sandor , situația
juridical a imobilelor ce constitue proprietatea persoanelor fizice, din evidentele
topografice, nu corespunde situatie de fapt, motiv pentru care s-a solicitat oferta unui
topograf care printr-o lucrare extrajudiciara sa pozitioneze imobilele asa cum sunt ele in
realitate , lucrare ce sa constitue un puct de pornire in instant de judecata.
Valoarea acestei lucrari este de 11900 lei, bani ce ar urma sa fie platiti din bugetul local.
La acestă propunere, și la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , secretarul
UAT Nusfalau informează:
Din bugetul local nu pot fi achitate lucrari de care beneficiaza un grup de cetățeni,
pentru un interes strict personal.
Lucrarea propusa a se achita de la bugetul local urmareste clarificarea situației juridice
a proprietații personale ce fac obiectul prezentei lucrari.
Fiecare cetatean proprietari de bunuri imobile, face clarificarea situatiei juridice a
bunului pretins, a constitui proprietate personala, pe cheltuială proprie.
In baza acestor informații , consilierii au dreptul de a vota după propria voință, dar în
cunostință cu prevederile legale.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ;
Voteaza pentru 7 consilieri , impotriva: Borz Marinel – Ioan, Osz Andras, Torkos
Csaba, abtineri Imre Simona, Foris Csaba, Varga Mihaly.
Cu 7 voturi pentru se adoptă HCL nr. 55 din 5 noiembrie 2015 privind plata
documentatiei totpgrafice pentru lucrarilor de clarificare a situației juridice a
imobilelor ce constitue proprietatea privată persoanelor fizice, situate pe str.
Petofi Sandor de la nr. 10 -14 și 118 str. Baro Banfii nr. 1-2 si str. Mare nr. 100
Secretarul comunei , dna Rad Maria-Elisabeta, informează consilierii ca nu
contrasemnează această hotarare, urmand ca hotararea, transmisa Instituției
Prefectului , pentru control de legalitate conform art. 115 alin (7) sa fie insoțită de un
Referat de nelegalitate in care se explică motivele refuzului contrasemnării hotararii mai
sus mentionate.
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Consilier ,
HUEBER GHEORGHE

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

