Nr. 7 din 2 iulie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 2 iulie 2015 ora 18, şedinţa la care participa 12
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: 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. 256 din 24
iunie 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 .
La solicitarea primarului comunei Nusfalau, la lucrările ședinței participă și D-l
Szabo Istvan , administrator public.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei extraordinare din data de 25 mai 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
25 mai 2015.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de
25 mai 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 modificarea organigramei si a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
2. Proiect de hotarare privind atribuire teren prin Ordinul prefectului
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei
Nusfalau nr. 1 din data de 22 ianuarie 2015 Privind stabilirea şi aprobarea
impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul
fiscal 2015
Avand în vedere că de pe ordinea de zi stabilită prin dispoziția primarului s-a
omis înscrierea unui puct prin care se propune alegerea președintelui de
ședință,
ținând cont de faptul că mandatul actualului președinte se termina în această
ședință, se solicită modificarea ordinii de zi prin includerea pe aceasta a
punctului 5 prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru a se

face desemnarea noului presedinte de ședință, pentru urmatoarele trei luni
calendaristice.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la modificarea propusă , se
prezintă ordinea de zi finală:
1. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
2. Proiect de hotarare privind atribuire teren prin Ordinul prefectului
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei
Nusfalau nr. 1 din data de 22 ianuarie 2015 Privind stabilirea şi aprobarea
impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul
fiscal 2015
5. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință
Se supune la vot ordinea de zi finală :
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare din data de azi 2
iulie 2015.
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului
comunei , Dl Mate Radu.
Inițierea proiectului de hotarâre s-a facut în baza adresei nr. 2638/2015 a
Instituției prefectului prin care se precizează faptul că , potrivit art. 4 alin (4) din
OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea
unor acte normative, numărul maxim de postruri prevăzute pentru comuna
Nușfalău se suplimentează cu posturi de șofer, necesar pentru deservirea
microbuzului școlar.
Astfel față de 24 posturi existente în organigrama comunei până în prezent
aceasta poate fi majorată cu un post de muncitor.
Analizînd această posibilitate , se propune modificarea organigramei și a statului
de funcții nominal pentru comuna Nusfalau cu modificarea compartimentului în
care sunt evidențiați muncitorii de la 4 posturi la 5 posturi.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei . Se supune la vot ;
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din data de 2 iulie 2015 privind
modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Nusfalau
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind atribuire teren prin Ordinul prefectului
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei dl Mate Radu și are la bază solicitarea adresată de soții Somogyi
Ferenc și Somogyi Agnes din comuna Nusfalau str. Alszeg nr. 17, prin care
solicită atribuirea în proprietate, prin Ordinul prefectului, a suprafeței de 250 mp.
atribuit în folosință pe durata existenței construcției, teren ce constitue
proprietatea Statului roman.
In acest sens s-a prezentat documentația din care rezulta situația prezentată.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate
Se supune la vot proiectul de hotarăre inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate .
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 34 din data de 2 iulie 2015 privind
propunerea de atribuire în proprietate a terenului intravilan în suprafață de
250 mp. situate în comuna Nusfalau str. Alszeg nr. 17, proprietatea statului
roman, atribuit în folosință pe durata existenței construcției, numiților
Somogyi Ferenc și Somogyi Agnes .
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei dl Mate Radu.
Proiectul de hotarare are la baza anexele întocmite de dna Ambrus Piroska –
contabil dinb care rezulta o rectificare ce consta în virări de credite între capitole
bugetare.
O suma de 104,21 mii lei suma ce reprezita plati efectuate în anii precedenți ,
din TVA incasat după proiectul ” Colectarea selective a deseurilor în
Microregiunea Valea Barcăului ” urmeaza a fi a fi repartizată pe capitole și
articole bugetare.
Este de menționat faptul ca acestă sumă urmeaza a fi redistribuita la
urmatoarele capitole bugetare (7402 mediu , 8402 drumuri și poduri ) pentru
investiții. Sumele alocate în parte la fiecare capitol bugetar rezulta din anexa.
O alta propunere pentru rectificare constă in micșirarea unor capitole bugetare și
majorarea altor capitole bugetare conform anexei.
La iluminatul public, cap 7002, suma prevazuta pentru două investiții este de
330 mii lei .
Această sumă este propusa pentru diminuare cu 88,50 mii lei pentru majorarea
cheltuelilor materiale.
Din acesti bani se vor plati lucrări de vidanjare , deplasari de personal și premii
pentru scoală, pentru asigurare nonviață pentru microbuzele din dotare.
- D-na consilier Imre Simona referitor la deplasari de personal și premii , este
nemulțumita de faptul că este premiată activitatea copiilor care au particitat la
diferite activitați în străinătate și nu este premiata activitatea copiilor pentru
meritele obținute la nivel național. Fondurile trebuiau alocate de asa natură încât
să scoată în evidență și rezultatele obținute la nivel național. Solicită a lua în

calcul amenajarea curții de la Scoala Gimnazială Petri Mor pentru a facilita
accesul elevilor în curte în timpul pauzelor dintre ore.
- se solicită convocarea Consiliului de administrație pentru a da explicații
cu privire la rezultatele obținute la evaluare.
- din fondurile alocate pentru drumuri și poduri se propune amenajarea
trotuarului pe str. Garii până în dreptul magazinului ” Timimarket”, a unui tortuar
între str. Mică și str. Mare, pentru repararea unor podețe se impune cumpărarea
unor tuburi de beton, precum și amenajarea unor noi podețe pentru intrarea pe
drumurile vicinale.
Se supune la vot proiectul de hotarăre inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate .
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din data de 2 iulie 2015 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local al
comunei Nusfalau nr. 1 din data de 22 ianuarie 2015 privind stabilirea şi
aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile
în anul fiscal 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei dl Mate Radu.
Proiectul de hotarare are la baza necesitatea includere unor taxe pentru
eliberarea atestatului și a Carnetului de comercializare.
De asemenea s-a omis stabilirea taxei pentru avizare orar de funcționare.
Daca tot se fac modificari dl primar a propus includerea unei taxe pentru folosirea
stațiilor de autobuz de catre firmele ce efectuează transport personae.
Aceste modificari sunt cuprinse în proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei .
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarăre inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate .
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 36 din data de 2 iulie 2015 privind
modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Nusfalau nr. 1 din data de
22 ianuarie 2015 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale
şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2015
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
5. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei
Propunerea pentru alegerea presedintelui de sedință este facută de dl Osz
Andras. Este propus ca presedinte de sedință dl Forizs Laszlo.
Nu se fac alte propuneri

Se supune la vot propunerea facută . Se votează în unanimitate . Cu 12 voturi
pentru se adoptă HCL nr. 37 din data de 2 iulie 2015 privind alegerea
președintelui de ședință.
Se trece la discutarea unor probleme diverse:
La acest punct dl primar aduce în discuție atitudinea pasivă a Scolii Gimnaziale
Petri Mor , cu privire la asigurarea lemnelor de foc pentru sezonul de iarna 20152016.
Dl administrator a fost la scoala Petri Mor și la Liceul tehnologic pentru o discuție
tet a tet cu privire la asigurarea lemnelor de foc. Este cunoscut faptul ca
centralele termice dau randament maxim daca lemnele de foc sunt uscate.
Astfel la Scoala Generala Petri Mor, lemnele de foc sunt asigurate în procent de
55 % iar la Liceul tehnologic nr. 1 lemnele sunt asigurate 100%.
Dl primar este de parere ca Scoala Petri Mor a achitat lemnele de foc ce au fost
arse în iarna anului 2014-2015.
Dl primar informează consilierii cu privire la o sesizare a proprietarilor de
apartamente de la blocul situate pe str. Petofi Sandor cu privire la situația
juridical a terenului, care nu este încă clarificată , proprietarii de apartamente
neavand posibilitatea întăbulării acestor apartamente.
O alta informație este cea legata de posibilitatea construirii unui cămin cultural de
catre CNI. Daca de comun acord se stabileste o locație care îndeplineste
criteriile impuse de CNI și care convine și organului deliberative trebuie luat în
calcul această posibilitate.
Nefiind alte probleme ședința se încheie.
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