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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 5
Incheiat azi 24 martie 2016, în sedintă extraordinară
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 90/ 21 martie 2016
Se face apelul nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 12 , ce compun actualul consiliu local
Consilier absent domnul Osz Andras.
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 participă domnul Peter Zsolt.
Ca invitat, la ședință participă domnul Deak Laszlo, candidat propus pe lista PCM-MPP
la alegerile locale din 2012, pentru a fi validat consilier local pe locul vacantat de
domnul Forizs Csaba a cărui mandat de consilier local a încetat înainte de termen prin
Ordinul Prefectului Judetului Salaj. .
Din oficiu la această sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, si secretarul
comunei D-na Rad Maria-Elisabeta .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
ordinare din data de 2 februarie 2016 și 10 martie 2016, 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 , se votează în
unanimitatea.
Procesul verbal se postează pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se prezintă ordinea de zi:
1 . Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-nul Deak
Laszlo, candidat propus de către Partidul Civic Maghiar- Magyar Polgari Part
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local
întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 416/2001
3..Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare și soluționare a
beneficiarilor de tichete sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării la
învățământul preșcolar a copiilor ce provin din familii defavorizate.
4. Proiect de hotarare pentru incetarea aplicării prevederi Hotararii consiliului local nr.
20 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către SC
Nusfalau Serv SRL a autobuzului marca Setra
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru igienizarea
comunei și a cursurilor de apă din comuna Nușfalău
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul
2016
Se supune la vot ordinea de zi prezentată.
Se Voteaza în unanimitate
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la discutarea primului punct al
ordinii de zi.
1.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-nul
Deak Laszlo, candidat propus de către Partidul Civic Maghiar- Magyar Polgari Part
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei
domnul Mate Radu.
Proiectul de hotarare initiat are la baza adresa PCM-MPP prin care se aduce la
cunostința consiliului local candidatul supleant de pe lista PCM –MPP de la alegerile
locale din anul 2012.
Se prezinta referatul privind validarea mandatului de consilier local al domnului Deak
Laszlo.
Comisia de validare a mandatelor de consilier local constituită prin HCL nr. 14 din 2 iulie
2012 încheie procesul verbal prin care se propune validarea mandatului de consilier
local a domnului Deak Laszlo .
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se supune la vot. Voteaqză pentru 5 consilieri, împotrivă nimeni
Abțineri 6 consilieri ( Bernat Elena, Szabo Istvan, Forizs Laszlo, Hueber
Gheorghe,Reinbold Gyorgy Rudolf, Somogy Balint)
Hotararea nu se adoptă.
Domnul primar consideră ca atitudinea unora de nu a vota un drept conferit de lege
pentru un cetatean al comunei , nu este o atitudine fair play, și nu este o atitudine
benefică pentru comunitate.
-Domnul consilier Szabo Istvan motivează abținerea dansului de a vota pe
considerentul ca acest punct la ordinea de zi nu face obiectul unei sedinte
extraordinare.
-Domnul consilier Hueber Gheorghe- abținerera este împotriva partidului și nu a
persoanel supuse validarii.
-domnul consilier Varga Mihaly- care este motivul nevalidării? La data cand a
demisionat domnul Dioszegi Attila candidat UDMR , toti consilierii au fost pentru
validarea mandatului de consilier pentru persoana, cu calitate de membru supleant pe
lista partidului.
-Domnul Somogy Balint – cei 6 consilieri locali de pe lista UDMR validați , aveau dreptul
de a fi desemnat viceprimarul din partea lor, asa se justifică atitudinea lor în momentul
de față.
-Doamna consilier Imre Simona considera că cei 11 consilieri de naționalitate maghiara
trebuiau sa ajungă la o ințelegere pentru alegerea viceprimarului și nu votul dânsei sa
fie decisiv în acest sens.
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Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes
local întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 416/2001
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.
Planul de lucrari pentru beneficiarii de venit minim garantat este întocmit de
compartimentul de asistență socială.
-Legat de cele prezentate doamna consilier Bernat Elena propune ca elevii de scoala
pentru programul de invațamant –scoala altfel- să își aleagă un spațiu verde pe care săl întretina pe tot parcursul anului.
- Doamna consilier Imre Simona este de parere ca în sprijinul acestor elevi de scoală
pot venii beneficiarii de ajutor social care sa fie nominalizati pentru întretinerea zonelor
verzi.
Nu sunt alte obiecții
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
Se voteaza în unanimitate . Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din data de 24
martie 2016 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local
întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 416/2001
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare și soluționare
a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării la
învățământul preșcolar a copiilor ce provin din familii defavorizate.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei, și
are la bază referatul întocmit de compartimentul de asistență sociala, în baza
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațamantul prescolar a
copiilor proveniți din familii defavorizate.
Proiectul de hotarare initiat printre altele , are rolul de a desemna persoanele cu atribuții
în implementarea actului normativ mai sus mentionat , cu mentiunea ca personalul cu
atribuții trebuie sa colaboreze cu scoala pentru monitorizarea absentelor. Acordarea
tichetelor lunare este conditionată de numărul absentelor inregistrate de fiecare
beneficiar eligibil , conform evaluarii facute în urma solicitarii scrise a parintilor, copiilor
beneficiari.
In vederea finalizării acestei proceduri se impune incheierea unui contract de prestări
servicii cu o firmă autorizată pentru emiterea tichetelor valorice.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei domnul Mate Radu.
Se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 15 din data de 24 martie 2016 privind
aprobarea modalitatilor de identificare și soluționare a beneficiarilor de tichete
sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării la învățământul
preșcolar a copiilor ce provin din familii defavorizate.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
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4.Proiect de hotarare pentru incetarea aplicării prevederi Hotararii consiliului
local nr. 20 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către
SC Nusfalau Serv SRL a autobuzului marca Setra
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă ca obtinerea licentei de functionare este conditionată de
calitatea de proprietar.
Sc Nusfalau Serv nu poate dovedi această calitate. In prezent autobuzul functioneaza
cu licentă obtinuta pe numele comunei Nusfalau , iar utilizatorul este SC Nusfalau Serv
SRL .
O altă problema majora este contravaloare abonamentului de 60 lei /lună/elev, care nu
acoperă cheltuelile de functionare a autobuzului .
Achitarea rovinetei a fost suportată din bugetul local . Daca acestă cheltuiala se
inregistra la SC Nusfalau Serv SRL , atunci firma pentru intretinerea si functionarea
autobuzului înregistra un minus de 4.532 lei pe an.
In baza acestor detalii se supune la vot proiectul initiat de primarul comunei Nusfalau.
Se voteaza în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 16 din data de24
martie 2016 pentru incetarea aplicării prevederi Hotararii consiliului local nr. 20
din 2 aprilie 2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către SC
Nusfalau Serv SRL a autobuzului marca Setra.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri pentru
igienizarea comunei și a cursurilor de apă din comuna Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau.
Din cele prezentate rezultă că în urma adresei transmise de la Agentia de mediu UATurile au obligatia stabilirii unui Program de igienizare a teritoriilor proprii.
In baza acestor obligatii legale a fost initiat Programul de igienizare cu stabilirea unor
termene si a unor responsabili.
Discutii:
-Doamna consilier Bernat Elena , legat de terenul de joaca al satului Bilghez, de ce nu
este întretinut daca a fost predat comunei.
Domnul primar intelege mesajul doamnei consilier, dar in mod legal acel teren ce
constitue proprietatea unei persoane fizice nu a fos donat Comunei Nusfalau,.
Intretinerea revine cetatenilor din satul Bilghez, care ar trebie sa aibă grija de
proprietatea privata a uni cetatean de buna credintă.
-Domnul consilier Hueber ce se intampla cu colectarea selectiva a deseurilor.
-Domnul primar , problema majoră în colectarea selectivă cu modul de contributie al
cetațenilor , care pe acele insule infiintate in acest sens depoziteaza tot felul de gunoie .
Nu sunt alte discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se voteaza in unanimitate cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 17 din data de 24
martie 2016 privind aprobarea Programului de masuri pentru igienizarea comunei
și a cursurilor de apă din comuna Nușfalău
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Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
domnul Mate Radu. Din cele prezentate rezultă necesitatea rectificarii bugetului local la
partea de venituri unde sa impune cuprinderea sumei alocade de Finantele Publice
pentru tichetele de facilitare a invatamantului prescolar.
De asemenea se impune includerea sumelor incasate la bugetul local în urma facilitatii
fiscale acordate contribuabililor persoane fizice si juridice conform urgență a

Guvernului nr.44/2015
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .
Se supune la vot, se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 18 din data de 24 martie 2016 privind
rectificarea bugetului local
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice
pe anul 2016
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Anexa prezezentată cuprinde achizitiile publice ce urmează a fi efectuate în cursul
acestui an.
-Domnul consilier Hueber legal de extinderea rețelei electrice
Domnul primar informeaza ca pentru acesta lucrare a fost prezentata documentatie
validata prin HCL.
-Domnul Somogyi Balint ce probleme sunt cu parcarea din fata retaurantului Grossman.
Domnul primar informeaza ca acea parcare este inscrisa în domeniul public , si peste
această parcare s-a intăbulat o proprietatea de-a familiei Gros.
Domnul consilier Kallai informeaza ca dorinata domnului director de la scoala petri Mor
este de a face o parcare în curtea salii de spor.
Nu sunt alte probleme de discutat.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se voteaza în unanimitate. Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din data de 27
martie 2016 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul
2016
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
Discutii:
Doamna Bernat Elena se interesează de rostul camerei din partea dreaptă a intrării în
caminul cultural din Bilghez care este mereu inchisa și nu este asigurata posibilitatea
depozitării și distribuirii ajutoarelor aduse de catre olandezi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
SECRETAR
VARGA MIHALY
RAD MARIA-ELISABETA

