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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU
PROCES – VERBAL Nr. 1
Incheiat azi 28 ianuarie 2016
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 8/21 ianuarie 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 .
Din proprie initiativa la acesta sedinta participa D-l Lupou Ioan, cetațean al comunei
Nușfalău.
Nu sunt invitați la această ședință.
Din oficiu la această sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul
comunei, D-l Foris Csaba 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 17 decembrie 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 17
decembrie 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 aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor
fiscale pentru persoane fizice si juridice
2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici actualizați,
reprezentând noua valoare a investiei ”CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA NUȘFALĂU, COMUNA NUȘFALĂU, JUDEȚUL
SĂLAJ” ca urmare a modificari TVA de la 24% la 20 la %
3.Proiect de hotarare privind incheiarea exercitiului bugetar al comunei pe anul 2015
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2016
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar
2016-2017
Se supune la vot ordinea de zi prezentată. Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a
facilitatilor fiscale pentru persoane fizice si juridice
Acest proiect de hotarare are la baza OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilitati fiscale, care la art. 12 reglementează ca prevederile OUG se aplică
obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prin hotarare de consiliu local.
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Se prezinta reglementarile procedurale cuprinse in anexa la proiectul de hotarare.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de d-nul primar Mate Radu.Se votează în
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale pentru
persoane fizice si juridice
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea
următorului punct.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici
actualizați, reprezentând noua valoare a investiei ”CANALIZARE MENAJERĂ ȘI
STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA NUȘFALĂU, COMUNA NUȘFALĂU,
JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a modificari TVA de la 24% la 20 la %
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, dl Mate Radu.
Din cele prezentate rezultă ca bugetul aprobat pentru lucrarea de canalizare
menajeră și stație de epurare se diminuează pentru lucrările ce vor fi efectuate în
cursul anului 2016 ca urmare a diminuari TVA de la 24% la 20%. Această scădre de
preț trebuie materializată printr-o hotarare de consiliul local.
Se prezinta devizul modificat, în care sunt evidentiate serviciile/lucrările executate și
decontate, serviciile și lucrările ce urmeaza a fi decontate si valoarea recalculată a
acestora.
Dna Imre Simona se interesează de suma decontată și daca s-a facut recepție
parțială.
Dlul primar răspunde: suma deconta este de 590144,16 lei și nu s-a facut recepție
parțială.
Dl viceprimar Forizs Csaba mentionează ca nu s-au facut probe de etanșeitate.
Domnul consilier Forizs Laszlo : se vorbeste de sume mari pentru lucrarea de
canalizare,probe nu s-au facut , iar pe str, Kissfalu s-a surpat un camin. Noi suntem
responsabili de lucrarea care se face.
D-l consilier Somogyi Balint cere sa fie invitat la ședință dirigintele de santier pentru a
demonstra calitatea lucrării.
Domnul consilier Borz este de părere că nu poți da lecții celor autorizați în a
raspunde de calitatea lucrarii.
Domnul viceprimar cere sa fie prezentat tot sistemul de canalizare.
Doamna consilier Imre Simona propune se fie desemnata o persoană din aparatul de
specialitate al primarului care să raspundă de modul de executare al lucrărilor.
Domnul administrator Szabo Istvan este de parere ca cei autorizați trebuie să si
raspundă de calitatea lucrărilor.
Domnul consilier Hueber cere să fie chemați responsabilii autorizați, dirigintele de
santier și să facă o expuunere a situației reale, inclusiv modul de verificare a
sistemului de canalizare.
Domnul viceprimar completează: modul de verificare constă în în acoperirea unui
tronson, apoi conducta este umplută cu apă și după 24 de ore se verifică nivelul apei.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 28 ianuarie 2016,
privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici actualizați, reprezentând noua
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valoare a investiei ”CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA NUȘFALĂU, COMUNA NUȘFALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ” ca
urmare a modificari TVA de la 24% la 20 la %
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind incheiarea exercitiului bugetar al comunei pe
anul 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau ,dl Mate Radu și are la baza indicatorii prezentați de compartimentul
contabil.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Dl Mate Radu.
Votează pentru 13 consilieri , din totalul de 13 consilieri prezenti la sedință
Impotrivă nimeni.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 28 ianuarie 2016
privind incheiarea exercitiului bugetar al comunei pe anul 2015
Doamna consilier Imre Simona se intereseaza de chiria pentru sala de sport , daca
se inregistreza sumele încasate la capitolul de chirii , urmeaza sa se vireze
contribuție la fondul de stat.
Domnul primar propune ca pe viitor sa nu se denumeasca chirie , ci utilizare de
bunuri.
Dmnul consilier Hueber se intereseaza de ce sa cheltuit pentru cultură doar 50% din
suma alocată, de asemenea pentru muzeu nu s-a cheltuit nimic.
Domnul primar face mentiunea ca suma economisită rezultă de la intreg capitolul
cultură.
Domnul consilier Borz intreabă dacă sa clarificat situatia cladirii , este sau nu în
patrimoniul cultural.
Domnul Hueber informează că domnul Kallai Szabolcs din comuna Nusfalau este o
firma de consrucții cu posibilitate de renovare si a bunurilor din patrimoniul cultural.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul
2016
Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei domnul Mate Radu în baza
proiectului de buget , întocmit de compartimenului de contabilitate la propunerea
ordonatorului principal de credite. Proiectul de buget a fost postat pe siteul comunei
pentru consultare.
Proiectul de buget propus pentru anul 2016 este prezentat de doamna contabilă
Ambrus Piroska
Pe marginea celor prezentate se poartă discuții:
Doamna Imre Simona se interesează daca impozitul pe teren la persoane fizice și
juridice nu a crescut.
Doamna contabilă mentioneaza ca rezultă o crestere.
Se poartă discuții referitor la modul de declarare a spatiilor rezidentiale unde sunt
inscrise sedii sociale fara activitate..
Domnul Borz Marinel si doamna Imre Simona confirmă ca acele suprafete raman
declarate ca spatii rezidentiale .
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Legat de propunerea facuta pentru achizitionarea de camere de supraveghere unde
se propune a fi montate, se interesează doamna Bernat Elena , propune se fie
montate si în satul Bilghez.
Domnul viceprimar propune două camere de supraveghere in satul Bilghez , una la
piată una in dreptul fantanii publice de pe str. Petofi Sandor la cimitir, la
intersectarea str. Lalelei, cu str. Toldi Miklos si pe str Mihai Eminescu.
Doamna Imre Simona se intereseaza ce propuneri sunt la obiecte de inventar
Doamna contabila mentioneaza , banii alocați sunt pentru calculatoare, imprimante ,
xerox.
Domnul viceprimar intrebă : din banii alocati pentru învatămant , amenajare scoala
veche, ce se propune?
Domnul primar. Colectare ape pluviale, si asfaltare
Domnul viceprimar propune ca o suma de 50 mii lei din cei 200 mii lei alocati la
scoala, sa treacă pentru scoala Bilghez, pentru renovare acoperis și instalatia
sanitara.
Domnul viceprimar propune pentru scoala, amenajare curte gradinita noua, dotarea
bucatarie de la gradinita, modernizare scoala veche la incalzirea centrală,
modernizarea a 5 Sali de clasa și lucrari de izolare la scoala nouă Nusfalau, domnul
Keseru Erno sa fie trimis la un curs de fochist, și sa se renoveze casa cumparata de
la domnul Reznek.
Domnul primar detaileaza : la Liceul tehnologic nr. 1 din 50 mii eli , 17 mii lei sunt
pentru încalzire cantina si 33 mii lei pentru gard.
Domnul Osz Andras propune alocare de bani pentru microbuzul transeferat la
Scoală.
Legat de banii alocati pentru cultură, domnul viceprimar se interesează de mobilierul
propus.
Domnul primar detaileaza :suma sa alocat pentru 300 de scaune mese,
Domna Imre Simona propune ca la caminul cultural sa fie schimbata pardoseala.
Domnul primar propune ca sa se faca o sala de festivitati. Domnul viceprimar
consideră ca amplasarea acestei Sali ar fi mai indicat sa se amenajeze lângă terenul
de fotbal.
Domnul Hueber consideră ca pentru oameni mai învârstă nu este tocmai bine
amplasată sala de festivitati pe terenul existent la obor.
Domnul viceprimar propune ca din banii alocati pentru cultura , 50 mii sa fie
redistribuiți pentru terenul de joaca pentru copii, propune amenajare în gradina
Baronului.
Doamna Imre Simona , considera ca banii alocati pentru dotarea caminului sa se
mentina pentru acea investitie.
Proiectul de buget a fost analizat și discutat în comisia de specialitate , pentru
dezvoltare economica si socială agricultură, amenajatrea teritoriului și urbanism.
Se propun modificarile in cadrul bugetului planificat:
Domnul Somogyi Balint propune amenajarea unui teren de joacă în parcul comunal ,
unul în gradina baronului și un teren de joaca în Katanga.
Domnul Kallai cere sa se ia masuri pentru amenajarea strazilor care fiind din pamant
pe timp ploios este numai noroi.
Domnul Hueber subscrie la afirmatia domnului Kallai , si propune amenajarea
drumului , copii romi sunt numai noroi, drumurile sunt necorespunzatoare.
Legat de propunerea domnului primar pentru amenajarea spațiilor verzi domnul
Hueber se intereseaza pe ce zone?
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Domnul primar : pe intersecția dintre DN 1 H și alte drumuri, intrarea în satul
Nusfalau , dinspre Simleu Silvaniei, dinspre Nusfalau spre Oradea.
Domnul viceprimar propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru teren de sport si
picnic .
Domnul viceprimar considera ca suma alocata pentru canalizare ce reprezinta
contributia UAT Nusfalau nu este nevoie sa se asigure integral în acest an propune
diminuarea sumei propuse cu 400 mii lei și sa fie redistribuiti pentru:
- Izolatie scoala noua 100 mii lei
- Amenajare curtea gradinitei 50
- dotare cantina gradinita 55 mii lei
- modernizare Sali de clasa scoala noua 20 mii lei
- naveta pentru profesori 15 mii lei
- pentru renovare casa reznek 50 mii lei
- incalzire la scoala veche 40 mii lei
- pentru terenurile de joaca propune 50 mii lei Doamna Imre Simona propune
amenajarea unui teren de joaca in zona terenului de fotbal,
Doamna contabila propune sa se respecte cheltuelile de la inestitii si de la mijloace
fixe , în limita posibilitatilor.
Doamna consilier Imre Simona în baza celor mai sus mentionate propune o
recapitulare de buget cu respectarea propunerilor facute și sistematizeaza bugetul
astfel:
- pentru PUG 120 mii lei
- sistem alarmare primariei 7 mii lei
- camere de supraveghere 50 mii lei
- Amenajare scoala noua 150 mii lei
- Imprejmuire incinta 33 mii lei
- Mobilier si pardoseală camin cultural 100 mii lei
- Amenajare subsol 85 mii lei
- Spatii verzi 50 mii lei
- Extindre retea electrica 160 mii lei
- Canalizare 491 mii lei
- Asfaltare drumuri 600 mii lei
- Proiecte 565 mii lei
Domul primar este de parere ca pe strazile Horea unde reteaua de canalizare a fost
facuta anul trecut , după o iarna, terenul s-a compactat astfel se poate asfalta.De
asemenea si pe strada Kisfalu unde lucrarea este in curs.
Se propune pentru asfaltare 400 mii lei.
50 mii lei pentru terenul din Bilghez.
Din suma de 600 mii lei se propune continuarea pavajului pe strada Garii, trotuar pe
str. Horea, parcare in fata bisericii Reformate trotuar de la Timi Market pana la Peco
situate pe strada Garii, trotuat în satul Bilghez
Domnul Borz Marinel propune prezentarea situatiei clarificate pebntru muzeu , este
sau nu monument istoric.
Domnul Somogyi Balint, propune sa se faca un centru medical
Domnul Borz Marinel este de parere ca Cabinetele medicale de familie sunt activitati
private , se castiga bine cu acestă activitate sa-și asigire si spatiu corespunzator
pentru desfasurarea activitatii
Domnul Somogyi Balint cere amenajarea parcarii si aunui pod de acces pe strada
Oborului in dreptul oborului .
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Se fac reglari de conturi pentru acoperirea cheltuelilor solicitate . aceasta sunt
evidentiate in proiectul de buget modificat.
Domnul primar Mate Radu propune amenajarea unei parcari exterioare între Peco și
cealata intrare cu o lungime de 70 ml, o parcare de 1050 mp, langa casa lui Veres
Feri de pe str, Oborului estimate (cele doua parcari) la 150 mii lei, amenajarea
parcarii din fata restaurantului Grossman, estimat la 85 mii lei
Pentru acoperirea propunerilor facute, domnul primar propune majorarea bugetului la
partea de venituri la capitolul impozite cu 30 mii lei
Se propune ca domnul Foris Csaba , viceprimar sa se ocupe de amenajarea capelei
si sa propuna si solutii.
Doamna Imre Simona propune sa se nominalizare consilieri pentru supravegherea si
indeplinirea obiectivelor prevazute prin alocarea de fonduri în buget.
Toate modificarile propuse si agreate de consilier se vor regasi in anexa de la
bugetul aprobat.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către primarul comunei . Se
votează cu 12 voturi pentru și o abtinere din parte domnului consilier Varga Mihaly.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr. 4 din 28 ianuarie 2016 privind adoptarea
bugetului pe anul 2016
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la urmatorul punct.
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Avand in vedere ca mandatul de trei luni calendaristice pentru actualul presedinte ,
se termina in luna ianuarie 2016 , se propune alegerea unui nou presedinte de
sedinta.
Domnul consilier Osz Andras propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier
Varga Mihaly.
Nu se fac alte propuneri ,
In unanimitate se voteaza ca presedinte de sedinta domnul consilier Varga Mihaly.
Se adopta HCL nr. 5 din data de 28 ianuarie 2016 privind alegerea presedintelui
de sedinta.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la urmatorul punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul
scolar 2016-2017
Avand în vedere avizul favorabil cu privire la planul de scolarizare propus se supune
la vot aprobarea proiectului de hotarare initiat de primarul comunei .
Se voteaza in unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 28
ianuarie 2016 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 20162017
Nefiind alte probleme la punctele inscrise pe ordinea de zi se poartă discutii:
Domnul consilier Forizs Laszlo propune ca sedintele de consiliu local sa fie tinute de
la ora 14.
Consilierii suntde acord cu propunerea facuta .
Doamna secretar Rad maria-Elisabeta reaminteste consilierilor locali obligatie
stabilita de legea administratiei publice locale nr. 215/2001, legat de raportul de
activitate. Se prezinta continutul articolului :

Art. 51. - (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul
colectivităţii locale
4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un
raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
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Nefiind alte problem pe ordinea de zi ședința se încheie, dl. presedinte de sedinta
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care
s-a incheiat prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Consilier ,
HUEBER GHEORGHE

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA
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