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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 10
Incheiat azi 8 septembrie 2016,
în sedintă ordinară convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr.
321/ 2 septembrie 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
ordinare , din data de 7 iulie 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 alegerea presedintelui de ședință
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Nușfalău din județul Sălaj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI REGIONALE
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC
SOMEȘ-TISA
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Statului comunei Nusfalau
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei Nusfalău
6. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
7. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de ordine interioară
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Stat de functii
9. Reglementare legala privind acordarea indemnizatie de consilieri local
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Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, domnul primar solicita efectuarea
următoarelor modificari:
-scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 8 Proiect de hotarare privind aprobarea
Organigramei și a Stat de functii, urmând a se reprograma acest punct la o data
ulterioara
-completarea ordinii de zi cu 3 proiecte de hotarări după cum urmează:
- proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de soluionare a cererilor pentru
finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes
local.
- proiect de hotarâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai consiliului local al
comunei Nușfalău din județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Scolii Gimnaziale
Petri Mor Nusfalau
- proiect de hotarare Privind transmiterea în administrarea Scolii Gimnaziale Petri Mor
Nușfalău, a microbuzului cu 17 locuri proprietatea privată a comunei Nușfalău
Nu sunt obiectii din partea consilierilor legat de propunerea facuta.
Se prezinta ordine de zi modificată :
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ședință
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Nușfalău din județul Sălaj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI REGIONALE
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC
SOMEȘ-TISA
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Statului comunei Nusfalau
5.Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei Nusfalău
6. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
7. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de ordine interioară
8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de soluionare a cererilor pentru
finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes
local.
9. Proiect de hotarâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai consiliului local al
comunei Nușfalău din județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Scolii Gimnaziale
Petri Mor Nusfalau
10. Proiect de hotarare Privind transmiterea în administrarea Scolii Gimnaziale Petri
Mor Nușfalău, a microbuzului cu 17 locuri proprietatea privată a comunei Nușfalău
11. Reglementare legala privind acordarea indemnizatie de consilieri local
Se supune la vot ordinea de zi prezentata .
Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct.
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ședință
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei
domnul Mate Radu .
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Din cele prezentate rezultă ca perioada de 3 luni calendaristice pentru consilierul Varga
Mihaly, care a avut mandatul de presedinte de ședință a expirat in luna august, astfel
se impune alegerea unui nou președinte de ședintă
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. 34 din data de 8 septembrie 2016 privind
alegerea presedintelui de sedință
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
Comunei Nușfalău din județul Sălaj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI
REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă că în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, se impune
revizuirea listei cu reprezentantii consiliilor locale în Adunarea Generala a Asociației,
astfel reprezentanții vor fi nominalizați prin Hotarare de consiliul local.
Se prezinta solicitarea scrisă în acest sens a asiciației. Se prezintă proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei .
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. Domnul primar propune ca reprezentant în
asociație să fie nominalizat domnul Szabo Istvan, administrator public.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din 8
septembrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
Comunei Nușfalău din județul Sălaj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI
REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nușfalău domnul Mate Radu.
La primul articol se propune insușirea rectificării bugetului local prin Dispoziția
primarului nr. 276/23 augus 2016.
In continuare se prezintă rectificările efectuate în baza unor adrese de la Directia
Finanțelor Publice Sălaj și de la Consiliul Județean Sălaj.
In prima parte a propunerilor bugetare se tine cont de rectificarea pentru scoală, sume
alocate pentru alte servicii publice, pentru asistență socială
Suma alocată pentru renovarea parcării din fața restaurantului Grossman este
redistribuită la alte capitole bugetare, pana la clarificarea situației juridice a acestui
teren.
S-au alocat bani pentru reparația acoperișului la casa Reznek în suma de 72 mii lei .
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Domnul consilier Kincses Csaba consideră ca suma alocată nu se justifică , este mai
mare decat ar fi nevoie.
Domnul consilier Somogyi Balint, consideră ca suma alocată este justificată.
Din rectificarea bugetara rezultă că s-au alocat bani pentru forarea unui puț pentru
asigurarea apei potabile.Locul de forare este propus ori în zona locuinței Pasca , ori la
Piața nouă.
Domnul consilier Forizs Laszlo se interesează dacă sunt bani alocați pentru amenajarea
parcării de la piață.
Domnul primar raspunde afirmativ.
Domnul consilier Forizs Laszlo se interesează dacă lucrările efectuate la scoala sunt
platite.
Domnul consilier și director de scoala, Maier Elemer raspunde afirmativ.
Prin rectificarea bugetara s-au alocat fonduri pentru amenajarea parcării pe str. Petofi
Sandor.
Nu sunt obiecții cu privirela cele prezentate.

Se prezintă proiectul de hotarare . se supune la vot. Se votează în unanimitate.

Cu 12 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Maier Elemer, se adoptă HCL nr.
36 din data de 8 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului comunei Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.
Din cele prezentate rezultă ca la începutul unui nou mandat, în urma alegerilor locale din 5 mai
2016 se impune reaprobarea Statutului comunei Nușfalău.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 37 din data de 8 septembrie 2016 privind
aprobarea Statutului comunei Nușfalău.

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

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului local al comunei Nusfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, și se aproba in baza principiilor prezentate la punctul nr. 4
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. 38 din data de 8 septembrie 2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al
comunei Nusfalău.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, și are la baza principiile de la punctul 4 și 5
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ,
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Se supune la vot.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 39 din data de 8 septembrie 2016 privind
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Nusfalau.

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

7. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de ordine interioară
La acespunct al ordinii de zi proiectul de hotărîre este inițiat de primarul comunei
Nușfalău.
Se prezintă regulamentul ca anexă la proiectul de hotarare initiat .
Nu sunt obiecții din partea consilierilor.
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 40 din data de 8 septembrie 2016 privind
aprobarea regulamentului de ordine interioară
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

8.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de soluționare a cererilor pentru
finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes
local.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau domnul Mate Radu.
Doamna Consilier Imre Simona consideră ca ar fi benefic ca fiecre formatiune politică
sa aiba un reprezentant în acestă comisie .
Consilierii sunt de acord cu această propunere.
Se trece la nominalizarea membrilor pentru comisie:
Doamna consilier Imre Simona propune pe domnul consilier Osz Andras.
Domnul consilier Osz Andras propune pe doamna consilier Imre Simona.
Domnul Somogyi Balint propune pe domnul Kincses Csaba
Domnul consilier Siminiuc propune pe domnul consilier Gîrz Gavril
Domnul Varga Mihaly propune pe domnul Kallai Victor.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ,avand în vedere
componenta comisiei : Doamna Imre Simona , domnul Osz Andras, domnul Kincses
Csaba , domnul Gîrz Gavril, domnul Kallai Victor.
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. 41 din 8 septembrie 2016 privind
constituirea comisiei de soluționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile
alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes local.
9. Proiect de hotarâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai consiliului local
al comunei Nușfalău din județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Scolii Gimnaziale
Petri Mor Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei,
domnul Mate Radu
Domnul Forizs Laszlo propune pe doamna Bernat Elena
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Domnul Gîrz Gavril propune pe doamnul Osz Andras
Nu se fac alte propuneri .
Se supune la vot , se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 42 din 8 septembrie 2016 privind desemnarea
a doi reprezentanți ai consiliului local al comunei Nușfalău din județul Sălaj, în
Consiliul de Administrație a Scolii Gimnaziale Petri Mor Nusfalau
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct al ordinii de zi.
10 Proiect de hotărâre Privind transmiterea în administrarea Scolii Gimnaziale
Petri Mor Nușfalău, a microbuzului cu 17 locuri, proprietatea privată a comunei
Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
domnul Mate Radu.
Se impune ca administratorul microbuzului sa fie cel care a angajat și șoferul.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot , se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 43 din 8 septembrie 2016 privind
transmiterea în administrarea Scolii Gimnaziale Petri Mor Nușfalău, a
microbuzului cu 17 locuri proprietatea privată a comunei Nușfalău
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
11. Reglementare legala privind acordarea indemnizatie de consilieri local
La acest punct al ordinii de zi secretarul comunei doamna Rad Maria –Elisabeta,
prezintă reglementarea legală in materie:
Legea nr. 28 /2014 aduce modificări privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014
Pentru consilierii locali indemnizația de ședință prevazute la art. 34 alin (2) din Lege nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare se
stabileste prin aplicarea la indemnizația primarului conform prevederilor legale în
vigoare, pentru luna decembrie 2013.
Art. 34 alin 92) din Legea nr. 393/2004 reglementează o indemnizație de până la 5 %.
OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016
la art. 12 alin (3) stipulează:
În anul 2016 pentru consilierii localii indemnizația de sedință prevăzută la art. 34 alin (2)
din Legea nr. 393/2004 se stabileste prin aplicarea la indemnizațiile
corespunzătoare primarilor pe luna decembrie 2013.
Nefiind alte probleme sedinta se încheie.
Presedintele de sedintă multumeste pentru particiare.

PRESEDINTE
MAIER ELEMER

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

