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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 6
Incheiat azi 7 aprilie 2016
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 95/ 31 martie 2016
Se face apelul nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 6 consilieri din totalul de 12 , ce compun actualul consiliu local.
Nu sunt prezenți consilierii : Forizs Laszlo, Bernat Elena, Reinbold Gyorgy Rudolf,
Hueber Gheorghe, Szabo Istvan, Somogyi Balint.
Nu sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată . (Art. 40. - (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară

legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care
absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori
consecutiv este sancţionat, în condiţiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local. )
Consilierii prezenti la sedință în unanimitate, consideră ca absenta de la sedință nu este
motivată, se repetă situația de la sedința ordinară din data de 10 martie 2016, dată la
care consilierii ce reprezinta Formatiunea UDMR nu s-au prezentat la sedință.
Este evident faptul ca se doreste obstrucționarea alegerii in functia de consilier local a
domnului Deak Laszlo , membru supleant pe lista PCM- MPP.
La sedinta extraordinară ,convocată pentru data de 24 martie 2016 proiectul de
hotarare initiat de domnul primar Mate Radu pentru validarea mandatului de consilier
local al D-nul Deak Laszlo, candidat propus de către Partidul Civic Maghiar- Magyar
Polgari Part nu a fost adoptat,tot dadorită abținerilor înregistrate din partea consilierilor
UDMR.
Domnul primar consideră ca atitudinea consilierilor UDMR demonstrează reacredință
față de persoana unui candiat care ar trebui sa beneficieze de aceasi tratație cu alți
consilieri care la randul lor au fost validați ulterior.
Domnul Varga Mihaly presedinte de sedință solicită prezentarea procesului verbal
încheiat în ședinta ordinară din data de 24 martie 2016
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Domnul primar 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
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2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinți
Intrucat nu sunt întrunite prevederile art.45 alin (2) din Legea administratiei publice
locale, proiectele de hotarare înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbatute.
PRESEDINTE
VARGA MIHALY

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

