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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 9
Incheiat azi 7 iulie 2016, în sedintă ordinară
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 206/ 30 iunie 2016
Se face apelul nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu local
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Nu sunt invitați la ședință.
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participă nimei.
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul comunei
domnul Torkos Csaba si secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
extraordinare , din data de 27 iunie 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 încetarea mandatului de consilier local al domnului Szabo
Istvan
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Maier
Elemer
3. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra terenului
situat în extravilanul satului Nusfalau, în suprafață de 1 mp. pentru realizarea lucrării de
alimentare cu energie electrică anexe gospodărești de exploatație agricolă cu spații de
cazare temporară și magazie de depozitare fructe de padure , în favoarea SC electrica
FDEE Fransilvania Nord SA SDEE Zalau.
4. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a
terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiză si acoperire a riscurilor.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor
la activitățile specifice serviciului de salubrizare
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7.Proiect de hotarare privind acordul pentru initierea elaborarii și implementării unui
Proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4incluziune socială și combaterea saraciei
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
9. Prezentarea Sentințelor civile prin care se aprobă despagubiri banesti pentru Scoala
Gimnazială Petri Mor și Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalau.
Se supune la vot ordinea de zi prezentata .
Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct.
1. Proiect de hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului
Szabo Istvan
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei
domnul Mate Radu .
Din cele prezentate rezultă ca domnul Szabo Istvan si-a depus demisia. Motivul
demisiei este incompatibilitatea functiei de consilier local cu cea de administrator public
în aparatul de specialitate al primarului. Se constata conform prevederilor legale ca este
dreptul consilierului de a-și finaliza sau nu mandatul de consilier local, astfel obtiunea
domnului Szabo Istvan s-a materializat prin proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei .
Nu sunt obiecții și nici discuții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în
unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 27 din data de 7 iulie 2016 privind încetarea
mandatului de consilier local al domnului Szabo Istvan
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Maier Elemer
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă că în urma demisiei domnului Szabo Istvan din functia de
consilier local , pentru postul vacant s-a solicitat UDMR –ului comunicarea spupleantului
pe lista acestei formatiuni la alegerile locale, pentru care partidul confirmă calitatea de
membru, în vederea validării.
Se prezinta toate documentele întocmite pentru validarea următorului consilie.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 28 din 7 iulie 2016
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Maier Elemer.
In urma validării mandatului de consilier , Domnul Maier Elemer depune jurîmantul asa
cum este reglementat la art.8 din Statutul alesilor locali.
Domnul Maier Elemer are calitate de membru în comisia de specialitate în care a fost
numit initial domnul Szabo Istvan
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
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3. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra
terenului situat în extravilanul satului Nusfalau, în suprafață de 1 mp. pentru realizarea
lucrării de alimentare cu energie electrică anexe gospodărești de exploatație agricolă cu
spații de cazare temporară și magazie de depozitare fructe de padure , în favoarea SC
electrica FDEE Fransilvania Nord SA SDEE Zalau.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei
domnul Mate Radu.
În sustinerea acestui proiect de hotarare s-a analizat adresa de solicitare a firmei SC Elmont SA
Zalau, cu documentatia aferentă prin care se solicit adoptarea unei Hotarari privind acordarea
dreptului de uz și servitute asupra terenului apartinand domeniului public al comunei Nusfalau în
favoarea SC electrica FDEE Fransilvania Nord SA SDEE Zalau, în vederea amplasării unui
stâlp din beton de tip SE 8. (S=1 mp)
Realizarea lucrării este necesară pentru alimentare cu energie electrică anexe gospodărești de
exploatație agricolă cu spații de cazare temporară și magazie de depozitare fructe de padure,
localitatea Nusfalau , beneficiar fiind SC Bio Blueberry SRL Zalau, judetul Sălaj, pentru punctul
de lucru Nusfalau zona Corhan
S-a luat în calcul situația energetică din zonă, analizndu-se posibilitatea alimentării
consumatorului cu energie electircă din LEA 20KV statia de deseuri Nusfalau cu montarea unui
stâlp de tip SE 8 în fundația turnată între stâlpii 18 și 19 ai racordului, stâlp notat cu 18 A, pe
care se va monta o console de sustinere, echipată cu 3 legaturi duble de sustinere, cu izilatori ,
cu consola de derivație.
Instalatia proiectata se realizează pe domeniul public si privat al comunei Nusfalau , în
extravilan, pe cheltuiala beneficiarului.
Se solicit aprobarea implantarii stalpului de beton pe domeniul public pe o suprafată ocupată
definitive de 1.
Nu sunt obiecții cu privirela cele relatate.
Se prezintă proiectul de hotarare . se supune la vot. Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din data de 7 iulie 2016 privind acordarea

dreptului de uz și servitute asupra terenului situat în extravilanul satului Nusfalau,
în suprafață de 1 mp. pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică
anexe gospodărești de exploatație agricolă cu spații de cazare temporară și
magazie de depozitare fructe de padure , în favoarea SC electrica FDEE
Fransilvania Nord SA SDEE Zalau.

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului punct.

4. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada
2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente
acestuia.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.

Proiectului de hotarare privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a
terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia se
reqalizează de catre Asocia Somes Tisa , cu acordul fiecarui UAT membru în asociatie.
La nivelul Asociației Regionale de dezvoltare Infrastructurii din bazinul Somes –
Tisa, se află în curs de pregatire și finalizare Aplicatia de Finantare ” proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată din judetele Cluj și Salaj, în perioada
2014-2020, în cadrul programului operational infrastructura mare (POIM) ce vizează
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realizarea investitiilor propuse în lista de investiții prioritare pentru sectorul de investiții
de apă și apă uzată, investitie ce cuprinde si UAT Nusfalau.
Conform ghidului Solicitantului AP 3 OS 3.2 dezvoltarea infrastructurii integrate de apă
și apă uzată, pentru implementarea condițiilor de eligibilitate a proiectului, imobilele pe
care se vor construe/extinde/reabilita noile investiții (retele , statie de epurare, stație
tartare, surse de apă) trebuie puse la dispozitia proiectantului. In acest sens se va
demonstra dreptul de proprietate/concesiune/superficie, unde se va face investitia.
Demonstrarea disponibilitatii imobilelor se realizează prin hotarare de consiliu local .
In acest sens propun consiliului local adoptarea proiectului de hotarare initiat.
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat .
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din data de 7 iulie 2016 privind punerea la
dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului punct.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiză si acoperire a
riscurilor.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, și are la baza solicitarea nr. 3301700 din data de 16.03. 2016 a
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Salaj , Zalău.
Potrivit art. 6 alin 2 din metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a
riscurilor și a Structurii- cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobata
prin OMAI 132/2007, Planul de analiză și acoperire a riscurilor se actualizează la fiecare
început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în
orgasnizarea structurilor care , potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin
privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.
În baza acestor considerente se impune reactualizarea Planului de analiză și acoperire
a riscurilor.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate .
Se supune la vot proiectul de hotarâre initiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 31 din data de 7 iulie 2016 privind aprobarea
planului de analiză si acoperire a riscurilor.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea fișei de fundamentare pentru stabilirea

tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, și are la baza solicitarea formulată de SC Salubris SA legat de necesitatea
modificarii tarifelor practicate ca urmare a folosirii noilor depozite pentru deseuri ,
Dobrin fata de Criseni.
Consilierii prezenti la sedință nu sunt încântați de obligativitatea acceptarea noilor tarife
, dar sunt constienti de faptul că UAT-ul nu poate ramene fara posibilitatea de
colectare a gunoiului menajer.
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Intrucat se doreste cunoasterea situației reale la venituri și cheltueli pe salubrizare, ce
sumă se impune in momentul de față a fi acoperită din venituri proprii, doamna
consilier Imre Simona, cere prezentarea unei situații în acest sens.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , Se supune la vot.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 32 din data de 7 iulie 2016 privind aprobarea
Contractului de prestari 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.

7. Proiect de hotarare privind acordul pentru initierea elaborarii și implementării unui

proiect în cadrul programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4incuziune socială și combaterea saraciei.
La acest punct al ordinii de zi nu au fost demarate elaborarea de documente întrucât
ONG-ul din Satu Mare care a solicitat realizarea unui parteneriat în vederea
implementarii acestui proiect nu ne-a furnizat date pentru autentificarea ONG –ului.
Se amana pentru o alta sedintă.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului punct.

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau domnul Mate Radu.
Rectificarile propuse sunt cuprinse de intr-un tabel comparativ pe capitole întocmit de
catre doamna contabila Ambrus Piroska , demonstrandu-se unde se propune
diminuarea și unde se propune majorarea.
Domnul Osz Andras propune alocarea de fonduri pentru amplasarea a 4 reflectoare pe
terenul sintetic , pentru a fi folosit pe timp de noapte , si propune amenajarea unui
acoperis pe acest teren sintetic.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supunela vot proiectuil de hotarare initiat .
se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din 7 iulie 2016 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016.
9. Prezentarea Sentințelor civile prin care se aprobă despagubiri banesti pentru
Scoala Gimnazială Petri Mor și Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalau.

La acest punct al ordinii de zi , sunt prezentate consilierilor, sentintele civile prin care
sunt admise actiunile formulate de Liga Sindicatelor din Invatamant pentru și în
numele reclamantilor, cadre didactice, referitor la acordarea unor dobanzi
penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligațiilor de plată stabilite prin sentinte
anterioare , prin care s-au acordat drepturi salariale.
Prin sentintele civile Consiliul Local și primarul sunt obligați la alocarea de fonduri în
acest sens.
Este o contradictie între ce a stabilit Guvernul Romaniei legat de plata esalonata in
decursul a mai multi ani a drepturilor salariale castigate în instantă și exigentele CEDO ,
invocată de Procurorul General Codruța Kovesi,în sensul ca statul nu poate invoca lipsa
lichidităților pentru plata drepturilor salariale.
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Această inadvertență a fost exploatata de catre avocatii care au pledat în cauzele mai
sus mentionate , avand castig de cauza.
Consideram ca acest fenomen este identic la nivel de tara și ca banii ce trebuie
repartizati în bugetul local pentru plata penalitatilor vor fi alocate de catre Guvern.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea problemelor
Diverse:
Domnul Kincsec Csaba se intereseaza daca au fost schimbate becurile la sala de sport
Doamna Imre Simona , avem bani alocati pentru investiții la scoală, 5 Sali de casa,
curte, încalzire, acum ca este vacanță să se faca lucrările propuse din banii alocați.
Nefiind alte probleme sedinta se încheie.
Presedintele de sedintă multumeste pentru particiare.

PRESEDINTE
VARGA MIHALY

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

