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PROCES VERBAL NR. 7
Încheiat in sedinta de constituire a Consiliului Local din data de 24 iunei 2016

Sedinta de constituire a fost convocată în conformitate cu ordinului prefectului judetului
Sălaj nr. 176 din 20 iunie 2016 și din partea Instituției prefectului particită domnul
suprefect.
Dl subperfect Vasvari Robert- Gergely,
Domnilor consilieri şi invitaţi,
Prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj nr. 176 din 20 iunie 2016, s-a convocat
şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Nusfalau pentru data de 24 iunie
2016 ora 9.
Intrucât, din numărul total de 13 ocnsilieri sunt prezenţi 13 (reprezentând două
treimi din numărul consilierilor aleşi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(2) din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completarile ulterioare), şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, lucrările şedinţei de
constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai
tineri.
Rugăm secretarul comunei să verifice datele de stare civilă ale consilierilor aleşi. În
urma acestor verificări rezultă că, cel mai în vârstă dintre consilieri este dl. VARGA
MIHALY pe care-l invit să preia conducerea lucrărilor şedinţei de astăzi, asistat de către
domnii BERNAT ELENA SI FORIZS LASZLO cei mai tineri dintre consilieri.
Preşedintele de vârstă
Stimaţi domni consilieri,
Pentru şedinţa de constituire, vă propunem următoarea
ORDINE DE ZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alegerea comisiei de validare
Validarea/invalidarea mandatelor consilierilor aleşi
Depunerea jurământului de către consilieri
Constituirea Consiliului local
Alegerea preşedintelui de şedinţă
Depunerea jurământului de către primarul municipiului/oraşului/comunei (dacă a fost
validat de judecătorie)
7. Alegerea viceprimarului municipiului/oraşului/comunei
8. Organizarea comisiilor pentru diferite domenii de specialitate.
Dacă mai aveţi alte propuneri pentru ordinea de zi ?
Supun la vot ordinea de zi anunţată.
Cine este pentru ?
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Ordinea de zi se votează cu 13 voturi, fara abtineri , fară voturi împotrivă
Mulţumesc !
A fost aprobată ordinea de zi propusă.
Trecem la primul punct al ordinii de zi:
Punctul 1 al ordinii de zi: Alegerea comisiei de validare.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, consiliile locale aleg, prin
vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, comisia de validare
alcătuită din 3 – 5 consilieri. Pentru consiliul local propun ca această comisie să aibă o
componenţă numerică din 3consilieri. ( Se va avea în vedere ca propunerile să nu vizeze
candidatul de viceprimar).
Supun la vot numărul propus.
Cine este pentru ?
Propunerea facuta se votează cu 13 voturi pentru, fara abtineri , fara voturi împotrivă.
Cu 13voturi, s-a aprobat numărul de 3 membri.
Vă rog să faceţi propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de validare,
care să reprezinte şi spectrul politic al consiliului local (pe grupuri de consilieri). Membrii
comisiei se aleg prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.
Rog propuneri.
Domnul Osz Andras propune pe doamna Imre Simona
Supun la vot prima propunere făcută, respectiv pe doamna Imre Simona
Cine este pentru ?
Cu 12 voturi pentru doamna Imre Simona a fost alesă în comisia de validare.
Doamna Imre Simona, propune pe domnul Forizs Laszlo
Supun la vot a doua propunere făcută, respectiv pe domnul Forizs Laszlo
Cine este pentru ?
Cu 12 voturi pentru domnul Forizs Laszlo a fost ales în comisia de validare.
Domnul Forizs Laszlo propune pe domnul Somogyi Balint
Supun la vot a treia propunere făcută, respectiv pe domnul Somogyi Balint
Cine este pentru ?
Cu 12 voturi pentru domnul Somogyi Balint a fost ales în comisia de validare.
Se adoptă hotărârea nr . 20 din 24 iunie 2016 privind constituirea comisiei de
validare
Rog comisia de validare să-şi aleagă preşedintele de comisie şi secretarul prin vot
deschis individual al membrilor comisiei.
Vă facem cunoscut că prin votul membrilor comisiei de validare, a fost ales în
calitate de preşedinte al acesteia doamna Imre Siomona iar ca secretar dl. Somogyi Balint
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3)-(5) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
comisia de validare va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, urmând să propună
validarea sau invalidarea mandatelor acestora.
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Înainte de retragerea comisiei pentru studierea dosarului de alegeri, vă facem
cunoscut, că potrivit art. 88 şi 89 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei există următoarele
incompatibilităţi cu funcţia de consilier:
ART. 88
a) funcţia de primar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul
propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al
prefecturii din judeţul respectiv;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat,
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi
societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local
ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de
interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială
respectivă;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de
interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativteritorială respectivă;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care
deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.
- calitatea de consilier judeţean.
ART. 89
- calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul
local,
- în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de
acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi mai sus.
Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor
acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
După adoptarea hotărârii privind alegerea comisiei de validare, se ia o pauză în
timpul căreia comisia de validare va analiza legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe
baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi va elabora propunerile de validare
sau invalidare a mandatelor, propuneri pe care le va consemna într-un proces verbal.
Dacă există consilieri care optează pentru renunţarea la funcţia de consilier şi
dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, optează pentru funcţia de primar, se vor
examina, în vederea validării şi mandatele supleanţilor în ordinea în care aceştia au fost
înscrişi pe lista de candidaţi.
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Punctul 2 al ordinii de zi: Validarea mandatelor consilierilor aleşi
Reluarea lucrărilor şedinţei
Are cuvântul doamna Imre Simona, preşedintele Comisiei de validare pentru a
prezenta procesul-verbal.
Se prezinta procesul verbal de validare .
Supun la vot fiecare propunere a comisiei, în ordine alfabetică, cu menţiunea ca
validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul deschis al majorităţii consilierilor
prezenţi la şedinţă. Persoana a cărui mandat este supus validării sau invalidării nu
participă la vot. (Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi
sau invalidaţi în lipsă).
După citirea numelui şi prenumelui fiecărui consilier, se supune la vot validarea
fiecărui mandat:
Bernat Elena -12 voturi pentru
Foris Csaba – 12 voturi pentru
Forisz Laszlo -12 voturi pentru
Gîrz Gavril - 12 voturi pentru
Imre Simona - 12 voturi pentru
Kallai Victor –12 voturi pentru
Kincses Csaba-12 voturi pentru
Osz Andras -12 voturi pentru
Siminiuc Constantin Iulian - 12 voturi pentru
Somogyi Balint - 12 voturi pentru
Szabo Istvan -12 voturi pentru
Varga Mihaly -12 voturi pentru
Se adoptă hotărârea nr. 21 din 24 iunie 2016 privin validarea/invalidarea
mandatelor consilierilor
Punctul 3 al ordinii de zi:Depunerea jurământului de către consilieri
Invit pe domnii consilieri a căror mandate au fost validate să depună jurământul în
faţa consiliului.
Vă fac cunoscut că, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consilierii care refuză să depună jurământul, sunt consideraţi demisionaţi de
drept.
Invit secretarul comunei să dea citire textului jurământului, în limba română, după
care fiecare consilier validat, după citirea numelui său (în ordine alfabetică), va pune
mâna stângă pe Constituţie şi pe Biblie, dacă este cazul, va pronunţa cuvântul “JUR” şi
va semna jurământul de credinţă (în două exemplare).
Rog asistenţa să se ridice.
Se dă citire textului de jurământ, după care se procedează la semnarea lui.
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Punctul 4 al ordinii de zi: Constituirea consiliului local
In conformitate cu prevederile art. 34 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Consiliul local se declară
legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.
Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor locali validaţi) declar constituit consiliul local al comunei Nușfalău
Se adoptă hotărârea nr. 22 din 24 iunie 2016 privind constituirea consiliului local
Punctul 5 al ordinii de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile legale în vigoare,
consiliul local urmează să-şi aleagă un preşedinte de şedinţă.
Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, durata
mandatului acestuia neputând fi mai mare de 3 luni.
Rog propuneri.
Domnul Forizs Laszlo , propune ca presedinte de sedintă pe domnul Varga Mihaly ,
respectând regula instituita în mandatul anterior, in sensul ca numirea presedintilor de
sedintă din randul consilierilor se face în ordine descrescătoare a varstei acestora.
Nu se fac alte propuneri
Se supune la vot propunerea facută, cu menţiunea ca alegerea preşedintelui de
şedinţă se face cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
Cine este pentru ? 12 voturi pentru
Cu 12 voturi pentru dl Varga Mihaly a fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3
luni.
Se adoptă hotărârea nr. 23 din 24 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pe o perioadă de 3 luni
Conducerea lucrărilor consiliului sunt prezitate pe mai departe de catre domnul Varga
Mihaly , acum în calitate de preşedinte de şedinţă ales.
Preşedintele de şedinţă ales
Punctul 6 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către primarul comunei
Invit pe domnul Vasvari Robert-Gergely, suprefect , în calitate de reprezentant al
preşedintelui Merfu Aron Daniela de al Judecătoria Simleu Silvaniei să prezinte
hotărârea judecătorească de validare a primarului comunei Nușfalău, domnul MATE
RADU.
Invit pe domnul Mate Radu primar al comunei nușdalău să depună jurământul,
după procedura în care consilierii locali au depus şi dânşii jurământul.
Jurîmantul a fost depus si semnat de catre domnul Mate Radu.
Punctul 7 al ordinii de zi: Alegerea viceprimarului
Vă fac cunoscut că, potrivit art. 57 alin. (3) din Legea 215/2001, viceprimarul este
ales cu votul secret al majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor
acestuia, iar potrivit art. 57 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
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locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul îşi păstrează
statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare
dintre consilieri sau grupurile de consilieri, drept urmare vă rog să faceţi propuneri pentru
funcţia de viceprimar, propuneri care vor fi trecute pe buletinele de vot.
Domnul Forizs Laszlo propune pentru funcţia de viceprimar pe domnul Foris Csaba
consilier pe lista UDMR, cu mentiunea ca ei au cei mai multi consilieri în componenta
consiliului local și functia de viceprimar ar trebui sa reprezinte UDMR –ul.
Domnul Osz Andras propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. Torkos Csaba consilier
pe lista PCM-MPP.
Nu se fac alte propuneri
Înainte de completarea buletinelor de vot vreau să aduc la cunoştinţa consilierilor
că va fi declarat viceprimar candidatul care va obţine votul majorităţii consilierilor în
funcţie, iar în cazul în care nu se va întruni această majoritate se va organiza un al doilea
tur de scrutin la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri ca număr de
voturi obţinute şi va fi declarat ales viceprimar, candidatul care va obţine cel mai mare
număr de voturi în urma celui de-al doilea tur de scrutin. În caz de balotaj se va proceda
la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această
situaţie şi va fi declarat ales candidatul care obţine cele mai multe voturi.
Propun luarea unei pauze până la completarea buletinelor de vot pentru alegerea
viceprimarului.
Reluarea lucrărilor şedinţei de consiliu.
Rog pe domnii consilieri să hotărască modalitatea în care îşi vor exprima votul
pentru alegerea viceprimarului, menţionând că art. 11 alin. (4) O.G. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevede
mai multe modalităţi, după cum urmează:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele
tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie
orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe
buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care
doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
Ca urmare a analizării variantelor de mai sus, a fost stabilită ca modalitate de
exprimare a votului varianta b. pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul
numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
Poftesc pe domnii consilieri să-şi exprime opţiunea prin vot secret pentru alegerea
viceprimarului.
In urma exprimării votului secret se procedează la deschiderea urnei, numărarea
voturilor valabil exprimate pentru cei doi, candidaţi la funcţia de viceprimar.
In urma numărării voturilor s-a constatat următorul rezultat:
Domnul Foris Csaba a întrunit un număr de 5 voturi pentru, un număr de 7 voturi
împotrivă și o abținere.
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Domnul Torkos Csaba a întrunit un număr de 7 voturi pentru, un număr de 5 voturi
împotrivă și o abținere.
şi astfel domnul TORKOS CSABA cu un nr. de 7 voturi valabil exprimate este ales în
funcţia de viceprimar al comunei.
Se adoptă hotărârea nr. 23 din 24 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului
Punctul 8 al ordinii de zi: Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
In conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după constituire,
consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, în principalele domenii de
specialitate.
Propun ca la nivelul consiliului local să funcţioneze 3 comisii de specialitate cu
câte 5 membri, după cum urmează:
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului
şi urbanism.
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport.
3. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului
şi turism.
Dacă dvs. doriţi să fie incluse şi alte domenii vă rog să faceţi propuneri, dar menţionez
că aceste comisii acoperă întreaga sferă de atribuţii conferită de lege consiliului local.
Supun la vot numărul comisiilor propuse, domeniile de activitate propuse şi numărul
membrilor din fiecare comisie:
1. Cine este pentru ? Se votează în unanimitate.
Propun ca la stabilirea componenţei nominale a comisiilor să se ţină seama de:
-domeniul în care îşi desfăşoară activitatea d-nii consilieri,
-opţiunea d-lor consilieri,
-pregătirea profesională.
Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri (consilieri de aceeaşi
apartenenţă politică) sau consilierilor independenţi în fiecare comisiei de specialitate se
stabileşte de consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de consilieri,
iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, un consilier putând face parte din
1 – 3 comisii, dintre care una este cea de bază, iar indemnizaţia de şedinţă se va achita
doar pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestei comisii.
Prin urmare vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea membrilor celor 3 comisii.
Rog să faceţi propuneri pentru prima comisie în limita numărului aprobat.
Domnul Osz Andras propune pe doamna Imre Simona
Domnul Forizs Laszlo propune pe domnul Somogyi Balint
Domnul Somogyi Balint propune pe domnul Foris Csaba
Doamna Imre Simona propune pe domnul Gîrz Gavril
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Domnul Varga Mihaly propune pe domnul Osz Andras
Supun la vot:
Se votează în unanimitate , cu 13 voturi pentru se adoptă componenta nominală a primei
comisii
Invit să faceţi propuneri pentru a doua comisie
Doamna Imre Simona propune pe doamna Bernat Elena
Domnul Foris Csaba propune pe domnul Forizs Laszlo
Domnul Varga Mihaly propune pe domnul Torkos Csaba
Domnul Forizs Laszlo propune pe domnul Szabo Istvan
Domnul Osz Andras propune pe domnul Gîrz Gavril
Supun la vot:
Se votează în unanimitate , cu 13 voturi pentru se adoptă componenta nominală a celei de
a doua comisii
Vă rog să faceţi propuneri pentru cea de a treia comisie în limita componenţei sale
Domnul Forizs Laszlo propune pe domnul Kincsea Csaba
Domnul Gîrz Gavril propune pe domnul Kallai Victor
Domnul Osz Andras propune pe domnul Varga Mihaly
Domnul Forizs Laszlo propune pe domnul Foris Csaba
Doamna Imre Simona propune pe domnul Siminiuc Constantin - Iulian
Supun la vot:
Cine este pentru ?
Se votează în unanimitate , cu 13 voturi pentru se adoptă componenta nominală a celei de
a treia comisii
Rog membrii comisiilor de specialitate ca să se retragă în vederea alegerii
preşedinţilor şi secretarilor acestora, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce
compun fiecare comisie.
Vă facem cunoscut că, prin acordul membrilor comisiilor de specialitate mai sus
menţionate, au fost desemnaţi preşedinţii şi secretarii acestor comisii, după cum urmează:
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, administrarea domeniului public şi
privat, amenajarea teritoriului şi urbanism.
- preşedinte Imre Simona
- secretar Somogyi Balint
2. Comisia pentru protecţia socială, învăţământ, sănătate, cultură şi sport.
- preşedinte Bernat Elena
- secretarGîrz Gavril
3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice.
- preşedinte Varga Mihaly
- secretar Kincses Csaba
Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate.
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Se adoptă hotărârea nr. 24 din 24 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate
Presedintele de sedinta
in partea finala a sedintei de constituire da
cuvantul celor care doresc sa vorbeasca.
Din partea consilierilor nu se inscribe nimeni la discuții.
Reprezentantul prefectului, domnul suprefect Vasvari Robert-Gergely,
multumeste consilierilor pentru modul de desfasurare a sedintei de constituire si
doreste mult succes în abordarea problemelor în interesul comunitatii.
Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de constituire a
Consiliului local.
PRESEDEINTE DE SEDINTA
VARGA MIHALY
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