Nr. 4 din 30 aprilie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa extraordinara din 30 aprilie 2015 ora 18, şedinţa la care
participa 12 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absent este D-l Hueber Gheorghe.
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.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 165 din 27
aprilie 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 MariaElisabeta .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 2 aprilie 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
2 aprilie 2015.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 2
aprilie 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 aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului
de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU”
2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE
AL COMUNEI NUȘFALĂU,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestări servicii pentru
activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor în comuna
Nușfalău
Se supune la vot ordinea de zi prezentată
Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU”
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei Nusfalau.
Posibilitatea acordarii titlului de cetatean de onoare este înscrisă și în Statutul
comunei , aprobat prin HCL nr. 25/2014, aceasta posibilitate fiind cuprinsa in
Statul la art. 10 Pct (8) ”Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române

sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, în baza
unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii
titlului conferit.”
Luând în considerare aceste prevederi legale, precum și intenția de a acorda
acest titlu unei personae din comuna Nușfalău s-a considerat oportuna intenția
de înscriere pe ordinea de zi a acestrui punct .
Se prezinta proiectul de hotarare initiat, precum și Regulamentul anexa.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 26 din data de 30 aprilie 2015 privind
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE
ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU”
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
2. . Proiect de hotarare privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE
ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU,
La acest punct al ordinii de zi se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul
comunei Nusfalau.
Din cele prezentate rezultă intenția de a acorda titlui de cetățean de onoare dlui
Lukacs Jozsef , preot paroh la biserica reformată din Nușfalău pentru contribuția
deosebita la implementarea unor proiecte prin care cetățenii comunei Nusfalau
au beneficiat de facilitați pe linie socio medicala și culturală și în special
religioasa.
Acum în prag de pensionare , acordarea titlului are rolul de a marca activitatea
desfașurată prin această distincție.
Această intenție a fost adusă la cunostinta Dlui preot Lukacs Jozsef, a acceptat
provocarea si documentele de acceptare prevazute în Regulament au fost
anexate proiectului de hotarare inițiat de prinmarul comunei dl Mate Radu.
Documentele sunt Declarația de acceptare, curriculum vitae,și o declarație ca nu
are antecedente penale.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 27 din data de 30 aprilie 2015 privind
acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU,
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestări servicii
pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor în
comuna Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei
Din cele prezentate rezultă intenția de încheierea unui nou Contract de prestări
servicii, pentru a acoperi contractual perioada de colectare a deseurilor pana
cand colectarea se va realize de catre un serviciu specializat în acest sens din

cadrul Consiliului județean, care are un system de locetare a deseurilor pe tot
județu salaj , implementat printrun proiect cu fonduri europene.
De la data funcționarii acestui sistem , deseurile vor fi colectate prin sistemul
implementat de Consiliul Județean, data de la care in mod obligatoriu Contractul
încheiat cu SC salubris SA, punctual de lucru Simleu Silvaniei își încetează
aplicabilitatea conform unei clause speciale inscrise în contract.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 28 din data de 30 aprilie 2015 privind
aprobarea Contractului de prestări servicii pentru activitatea de colectare
separată și transport separat al deșeurilor în comuna Nușfalău
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
Diverse
Dl primar aduce la cunostinta faptul că sa efectuat adjudecarea ofertelor pentru
licitație, la lucrarea de canalizare, o firmă clasata pe un loc neeligibil a depus o
contestație, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestația nu a
fost admisa .
Se continua procedura prin incheierea contracului de lucrări, la suma ofertată de
catre firma caștigatoare.
D-l consilier Forizs Laszlo se interesează daca în acest an se depun declarațiile
de avere și de interese.
D-na Rad Maria, secretar, mulțumeste dlui consilier pentru problema ridicată.
Este o problema care vizează toti consilierii,
Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, aleșii locali si
funcționarii publici din autoritatea publică locală au obligația de a depune anual
Declarația de avere si Declarația de interese , delarații care sunt centralizate și
transmise la Agenția Națională de Integritate pentru verificare.
Nefiind alte probleme , ședința se încheie.
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