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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 3
Incheiat azi 23 martie 2017,
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 115 din 15 martie 2017
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 participă , doamna contabilă, Ambrus
Piroska, din aparatul de specialitate al primarului și doamna Fulop Silvi
administrator public la SC Nusfalau Serv .
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta
precum si administratorul public, Szabo Istvan .
Domnul primar salută prezenta domnilor consilieri la sedință.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare , din data de 2 februarie respectiv 14 martie 2017, 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 pagina oficială a primariei.
In conformitate cu dispoziíile art. 43 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare, care prevede că:”
ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care a cerut
întrunirea Consiliului„ se supună spre arobare ordinea de zi.
Domnul Mate Radu – primarul comunei mulțumește tuturor invitaților pentru
prezență și propune ordinea de zi ;
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedină
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2017 și
încheierrea exercitiului bugetar pe anul 2016
3. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local la SC Nușfalău Serv
SRL pentru anul 2017 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de perfecționarea pentru anul
2017 a personalului dinaparatul de specialitate a primarului comunei Nușfalău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce urmează a se
efectua în anul 2017 cu beneficiarii de venit minim garantat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobareatarifelor practicate de SC Nușfalu Serv
SRL. în anul 2017
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilordin consiliul local al comunei
Nușfalău, ca reprezentanți în AGA la SC Nușfalău
Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, domnul primar solicită
completarea acesteia cu următorul puncte:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 2017.
Domnul primar scoate în evidență necesitatea si oportunitate, dezbaterii acestui
punct întrucât se adoptă bugetul și concomitent se pot dezbate și achizițiile
propuse.
Nu sunt obiecții cu privire la solicitarea facută,urmând a se prezenta noua ordine
de zi:
Se prezinta ordine de zi modificată :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedină
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2017 și
încheierrea exercitiului bugetar pe anul 2016
3. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local la SC Nușfalău Serv
SRL pentru anul 2017 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de perfecționarea pentru anul
2017 a personalului dinaparatul de specialitate a primarului comunei Nușfalău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce urmează a se
efectua în anul 2017 cu beneficiarii de venit minim garantat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobareatarifelor practicate de SC Nușfalu Serv
SRL. în anul 2017
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilordin consiliul local al comunei
Nușfalău, ca reprezentanți în AGA la SC Nușfalău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 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 hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinăță.
La acest punct al ordinii de zi se respectă înțelegerea, ca nominalizarea
următorului presedinte să fie consilierul care urmează în funcție de vârstă.
Astfel este nominalizat domnul consilier Somogyi Balint.
Se supune la vot, Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din 23 martie 2017 privind
alegerea președintelu de ședință
Presedintele de ședintă, domnul Somogyi Balint , ales întemeiul art. 41 coroborat
cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată ,
conduce lucrările ședinței Consiliului Local.
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Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2017 și
încheierrea exercitiului bugetar pe anul 2016
La acest punct al ordinii de zi materialul este prezentat de doamna contabilă,
Ambrus Piroska
Se prezinta întâi exercitiul bugetar pe anul 2016
Discuții:
- doamna consilier Imre Simona se interesează de modul de acoperire a
cheltuelilor de capital din deficitul bugetar.
Sectiunea de dezvoltare are plus intre cheltueli si venituri pe anul 2015
In 2016 în fondul de rulment am avut un excedent , diferenta cu cat s-a cheltuit
mai mult trebuia scos din fondul de rulment la care se adauga excedentul din
2016
Hotararea scoate in evidentă deficitul de la dezvoltare.
Din fondul de rulment s-a folosit un million de lei, se clarifica fondul de rulment
între doamna consilier Imre Simona si contabila Ambrus Piroska
In anul 2017 mergem pe buget cu zero întreabă doamna Imre Simona
Partea de cheltueli este mai mare pentru ca se acopera din fondul de rulment.
Daca mai sunt intrebari
Domnul Foris s-au alocat 45 mii lui pentru aparatura, camera de supraveghere.
Dl primar spune ca s-au montat camera conform înțelegerii, din sedinta de
consiliu local
Dl viceprimar enumere locurile de amplasare.
Dl Maier cat sunt de eficiente aceste camera de luat vederi avand în vedere că
în toata lumea sunt atentate astfel inregistrarea pe camera ajudă la gasirea
infractorilor.
Dl Somogyi unde intra banii de la autofinantate: chirie capela, sala de sport
Doamna consilier Imre Simona cat taxe sunt la piață , cat se încaseaza la un
targ
Se prezintă bugetul pe anul 2017 tot de către doamna contabilă Ambrus
Piroska.
După prezentarea bugetului doamna Imre Simona , propune ca fiecare grup de
partid sa se retrag și un lider de grup sa prezinte interpelările.
Domnul Maier – trebuie ascultata parerea fiecarui consilier
Se supune la vot propunerea doamnei Imre Simona.
Cine este pentru:
- Doamna Bernat nelamuririle au fost discutate in comisie
- Domnul Siminiuc nu are intrebari
- Domnul Maier la alte bugete si aprobari diferenta intre functionare si
dezvoltare , unde se face parcarea pe strada Petofi , modernizare piață
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agro alimentare care nu mai face față cerințelor, la scoala Petri Mor
modernizarea salii CDI, dotarea cu calculatoare , cladirea dispensarului
medinal este în stare deplorabilă,
Domnul Foris Csaba nu are intrebări
Domnul Forizs Laszlo dacă se urmărește modernizarea caminului cultural
cu fonduri nerambursabile de ce sa mai investeste în modernizare
bibliotecii , la reparații curente s-au alocat bani numai la Lic tehnologic, la
scoala generală nu este cazul, parcarea unde va fi pe str. Petofi , problem
sunt si la primarie și la Biserica
Domnul consilier Osz Andras, consideră exsagerată suma alocată la
cladirea multifunctionala Banffi, la sustinerea cultelor s-a alocat suma
pentru reparatii capital pentru ca este an aniversar,
Domnul consilier Kallai :pentru copii romi sa se finanteze activitatile
culturale cu romii ,
Domnul consilier Varga Mihaly :canalizarea in ce procent va fi terminată
Doamna consilier Imre Simona : I se pare multă suma alocata pentru
muzeu, finalizarea ulițelor pline de noroi, ar fi mai de actualitate, sa se ia
bani de La clădirea Multifunctională si sa se puna la străzi. Pentru cladirea
Multifuncțională sa se aloce banii, in cursul anului. Sa se faca ziua recoltei
sau orice alt eveniment , nu s-au alocat bani pentru locul de joaca din
Brazilia care a rămas nefacut si piata agroalimentara, sunt
sutradimensionata cheltuelile,I se par supradimensionate cheltuelile pentru
modernizarea strazilor și putul de la Bilghez , foarte mari preturile la lucrari.
Domnul consilier Somogyi Balintsă se aloce bani pentru lucrari de reparare
la teren sintetic , etc.
Raspunsuri din partea domnului primar:
Diferenta dintre functioare si dezvoltare, administratia beneficiază de
majorări salariale,
Parcarea pe str. Petofi se va face prin largirea benzii dinspre Simleu spre
Alesd
Piata agro alimentară amenajarea pietei existente sa face un proiect pentru
piata agro alimentara acoperita , urmeaza a se face în baza un priect
Laborator la scoala astepam ofertele lor au depus bugetul nu au pus nimic
la reparatii macar pentru schimbarea unui bec , s-au alocam 3 miliarte 4
sute de mii din partea comunei. Si scoala poate depune proiecte , sa caute
parteneri pentru
Dispensar, nu este proprietatea comunei
la fel si cooperative de consum, sa se aplice amenzi pentru cei care nu vor
sa-si întrețină cladirea.
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construirea unui cladiri cu destinatie de dispensar
proiect casa de Culutura, capela ,canalizare Bilghez drumuri comunale ,
priect pe strazi si ulute
Piata agro alimetara linga Pasca
Spatii verzi sa plantam arbori inspre Simleu, inspre Zauan , in spatele lui
Kalman ,
Maier piata si cultura se îndepărtează de centrul vechi al comunei ,propune
sa se faca pistă de bicigleta.de la baza de receptie si pana la iesirea din
Nusfalău.
Spre Simleu trotuarul este betonat , santul este betonat le mai facem si
spatii verzi.
Caminul cultural 10 mii lei pentru acorduri avize , reparatii curente , obiecte
de inventar
Modernizare biblioteca pentru activitatile socio culturale, cu WC si apa
La gradinita baietii si fetitele merg la acelasi WC,
Devize pentru ateliere , inclusa anexa din curtea scolii se vor face doua Sali
de clasa
Bani pentru asociatii culturale si pentru sport.
9oo milioane lei la sport este mult. Asociatia sporta in ce stadiu este
intreabă doamna Imre Simona
Asociatiile nu platesc nici o chirie pentru locurile în care se fac repetițiile,.
Pentru romi sa puna la punct asociatia pentru a face activitati sportive
Instrumente muzicale pentru camin , costume populare si pentru romi,
contrabass,orga etc.
Legat de canalizare se propune finalizarea sa fie in stare de functionare
partea care este terminate.
Domnul consilier Somogyi sa se puna bani pentru asfaltare pe strada Hostat.
Astea sunt strazi pe care se poate circula, canalizarea se face pe trotuar pe str.
Petofi.
Electrica se implica si ea pentru rezolvarea curentului
Domnul consilier Varga ,se âmplinesc 200 ani de la nasterea lui Arany Janos,
comuna sa faca o serbare in care se va sarbători evenimentul
Renovarea muzeului sa dorit sa se finalizeze.
Doamna consilier Imre Simona propune efectuarea unui sondaj de opinie legat
de prioritatea finalizării muzeului , sau a drumurilor.
5 miliarde jumate pentru reabilitare este esagerat zice domnul Forisz.
Reprezentanții de la cultură sunt prezenti saptamanal pentru cladirea
Multifunctională.
Pentru strazi asteptam proiectul pe PNDL sau verificat toate străzile sa se faca
toate tronsoanele de drum pe contract de angajament.

Intern

Lucrarea de pavare pe strada Horea a fost oprita si se doreste betonarea si sa
se faca in fata Bisericii Ortodoxe si modernizari pe strazile Bakos , Lalelei si
Florilor.
Reprofilari pe drumuri vicinale.
Centrul de informare turistica :in fiecare luna se fac intalniri intre centre ,
Holmurile sa fie dotate cu drumuri de aces.
Obiectiv important pupurile singurele alunecări de teren
La intrarea in piată sa se faca teren de joaca
In spatele casei lui Csiki. se face teren de joacă. Unde avem străzi fara
trotuar .
Se vor face trotuare din pavaj.
Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei.
Nu sunt obiecții 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. 13 din data de 23 martie 2017
adoptarea bugetului local pe anul 2017.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
3 Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local la SC Nușfalău
Serv SRL pentru anul 2017 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016
Prezinta Fulop Silvia –administrator
Este un buget echilibrat,
Totul este echilibrat.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot, se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din data de 23 martie 2017 privind
adoptarea bugetului la SC Nusfalau Serv SRL
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de perfecționarea pentru
anul 2017 a personalului din aparatul de specialitate a primarului comunei
Nușfalău
Proiectul de hotare este initiat de primarul comunei.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în
unanimitate.
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 15 din data de 23 martie 2017 privind
aprobarea numărului de locurialocate pentru perfecționarea profesională a
funcșionarilor publici și contractuali din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Nușfalău, pe anul 2017
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce urmează a
se efectua în anul 2017 cu beneficiarii de venit minim garantat.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei Nușfalău.
Se prezintă planul de lucrări propus a se realiza pe domeniul public al comunei
cu beneficiarii de ajutor social.
Nu sunt obiectii 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. 16 din data de 23 martie 2017
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de intere local ce se vor
realiza de beneficiarii Legii nr.416/ 2001, persoane apte de muncă, în anul
2017.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
6. Proiect de hotărâre privind aprobareatarifelor practicate de SC Nușfalu
Serv SRL. în anul 2017
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de
primarul comunei Nușfalău.
Se prezintă tarifele propus a se practica de catre SC Nusfalău Serv SRL.
Nu sunt obiectii 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. 17 din data de 23 martie 2017
privind aprobareatarifelor practicate de SC Nușfalu Serv SRL. în anul 2017
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor din consiliul local al
comunei Nușfalău, ca reprezentanți în AGA la SC Nușfalău Serv SRL.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de
primarul comunei Nușfalău.
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Se prezintă lista consilierilor propusi a face parte din AGA la SC Nușfalu Serv
SRL
Nu sunt obiectii 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. 18 din data de 23 martie 2017
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Nușfalău, în
Adunarea Generală a Acționarilor la SC Nușfalău Serv SRL.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achiziții publice pe
anul 2017
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de
primarul comunei Nușfalău.
Se prezintă planul de achizitii publice propus a se realiza in anul 2017
Nu sunt obiectii 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. 19 din data de 23 martie 2017 privind
aprobarea Planului de achiziții publice pe anul 2017
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie.
Presedintele de ședintă domnul SOMOGYI BALINT , ales în temeiul art. 41
coroborat cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată , mulțumește consilirilor pentru colaborare și aportul personal la
desfășurarea lucrărilor ședinței.

PRESEDINTE
SOMOGYI BALINT

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

