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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 11
Incheiat azi 13 octombrie 2016,
în sedintă ordinară convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr.
365/ 7 octombrie 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 8 septembrie 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 pagina oficială a primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare pentru revocarea art. 44. 45 din HCL nr. privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Nusfalau
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2017
3.Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantărilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes local,
aprobat prin H O T A R A R E A NR. 50 Din 5 NOIEMBRIE 2015
4. Proiect de hotarare pentru completarea hotararii nr. HOTĂRÂREA Nr.41. din data
de 8 septembrie 2016 privind constituirea comisiei de soluionare a cererilor pentru
finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes
local.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
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Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, se solicită efectuarea
următoarelor modificari:
Pe considerentul ca se lucrează la reevaluarea bunurilor din domeniul public și privat al
comunei, constatandu-se din partea evaluatorilor anumite inadvertențe, materializate în
urma întabularii unor strazi , a caror lungime difera de cea publicată in anexa 25 la HG
nr. 114/2008, se impune însusirea noilor suprafete, prin hotararea consiliului local
precum și completarea acestuia prin înscrierea unor bunuri, astfel se propune includerea
pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare privind completarea și modificarea bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Nușfalău.
Doamna consilier Imre Simona face următoarea interpelare:
Motive pentru refuzul introducerii pe ordinea de zi a sedintei de azi, a pct.6
-Atribuţiile privind administrarea domeniului public şi privat sunt partajate între primar şi
consiliul local. Astfel, potrivit art 63 alin.(5), lit.d, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare una din atribuţiile
primarului este de a lua măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice,
inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a
bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. Conform
art.36 alin.1 litera c, şi Consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului
public şi privat al comunei iar art.120 defineşte conţinutul domeniului public astfel:
Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau
de interes public naţional. Potrivit dispoziţiilor art. 21 din din Legea nr.213/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unităţilor administrative-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special
constituite, conduse de preşedintii consiliilor judeţene, respectiv de primari. lnventarele
întocmite potrivit prevederilor legale se însuşesc, după caz, de consiliile judetene sau
de consiliile locale, prin hotărâre. În Anexa nr.III a Legii nr.213/1998 precum şi în Anexa
nr.3 a Hotărârii de Guvern nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor sunt enumerate categoriile de bunuri care pot fi incluse în
inventarele unităţilor administrative-teritoriale
-Inexistenta unui raport de specialitate privind modificarea si completarea bunurilor care
alacatuiesc domeniul public al comunei Nusfalau intocmit de catre o comisie de
inventariere sau de specialitate din cadrul Primariei care are in atributii aceasta sarcina.
-Inexistenta unui referat de aprobare privind modificarea si completarea Inventarului
bunurilor ce apartin domeniului public de catre dl Primar.
Alți consilieri nu își extrimă un punct de vedre legat de acestă propunere, se pare ca
subscriu în mod tacit la interpelarea facută de doamna consilier Imre Simona, pentru ca
fara a se formula ca punct pe ordinea de zi a sedinta de azi, și supunerea ei spre
aprobare, acestă propunere se exclude.
Legat de acestă interpelare doamna secretar Rad Maria fece următoarele
precizari:
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-Tocmai cadrul legal mai sus mentionat da dreptul și impune, însușirea modificărilor
legate de domeniul public al comunei, motiv pentru care s-a propus introducerea
acestui punct pe ordinea de zi.
Aceste bunuri au fost inventariate ele există în evidentă , nu se impune constituirea
unei comisii speciale in acest sens, dar modificarile rezultate în urma
masuratorilor autorizate pentru înscriere in CF , trebuie îsușite prin HCL.
Modificările impun înscrierea lungimilor de strazi pentru care s-a facut evaluare conform
înscrieriilor în CF, înscrieri care diferă de cele evidențiate in actuala evidență a
domeniului public (anexa nr. 25 la HG nr. 114/2008).
Pentru înscrierea în CF masurătorile au fost efectuate de experți în domeniu, cu
aparatură agreată de actuala legislașie, tinand cont de vecinatatile înscrise în anexa
25 la HG nr. 114/2008, lungimile de străzi fiind diferite , (mai mari ) față de actuala
evidență.
Evaluatorul doreste reevaluarea bunurilor din domeniul public asa cum corespund
realității, iar noile lungime trebuie însușite prin HCL. Evidența reală ajută la evitarea pe
viitor a unor neajunsuri constatate în urma contrlolului de audit public extern , efectuat
de Curtea de Conturi .
O altă problema ce impune corectarea domeniului public se referă la inscrierea unor
bunuri construite pe un teren ce apartine de domeniul public, aceste bunuri fiind inscrise
la poziții diferite în domeniul privat.
Aceste modificari au fost expuse pe două anexe la proiectul de hotarare initiat.
-legat de inexistenta materialelor ( referat, expunere de motive , anexe) ce permit
includerea pe ordiena de zi a unui proiect de hotarare, ele există , nu s-a solicitat
verificarea lor.
Daca aceste documente conexe proiectului de hotarare initiat nu erau suficiente sau
bine fundamentate se putea constata doar în urma dezbaterii, ca punct pe ordinea de
zi, ceea ce nu s-a întâmplat, luându-se de buna afirmația doamnei consilier Imre
Simona.
O altă propunere pentru includerea pe ordinea de zi, este pentru un proiect de hotarare
în care sa se menționeze suma cu care se finantează fiecare proiect depus de entitățile
nonprofit, aprobată în urma evaluarilor prezentate de comisia de evaluare.
Legat de această propunere nu se fac obiecții ,urmând a se prezenta noua ordine de zi:
Se prezinta ordine de zi modificată :
1. Proiect de hotarare pentru revocarea art. 44. 45 din HCL nr. 40 din data de 8
septembrie 2016 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2017
3.Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantărilor
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes local,
aprobat prin H O T A R A R E A NR. 50 Din 5 NOIEMBRIE 2015
4. Proiect de hotarare pentru completarea hotararii nr. HOTĂRÂREA Nr.41. din data
de 8 septembrie 2016 privind constituirea comisiei de soluionare a cererilor pentru
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finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non profit de interes
local.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, se solicită efectuarea
următoarelor modificari Se supune la vot ordinea de zi prezentata .
6. Proiect de hotarâre privind finanțarea proiectelor depuse de entități nonprofit pentru
alocarea fondurilor .
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct.
1. Proiect de hotarare pentru revocarea art. 44. 45 din HCL nr. 40 din 8
septembrie 2016 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei
domnul Mate Radu .
Din cele prezentate rezultă ca cele două articole din hotararea enunțată, au fost
cuprinse în regulament ca fiind recompense la adresa salariaților în realitate fiind
prevederi legale, reglementate de Legea salarizarii unitare nr. 284/2010
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. 44 din data de 13 octombrie 2016 pentru
revocarea art. 44. 45 din HCL nr. 40 din 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.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2017
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă că se impune conform reglementarilor din Ordinul nr.
7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice și a prevederilor art. 23 (1) din Satutul funcționarilor publici,
elaborarea planul de ocupare a funcţiilor publice care stabileşte:

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor
publici;
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării
rapide;
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade
profesionale;
Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual,
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Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, proiectul
planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura
acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul
planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor
Se votează în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 45 din 13
octombrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2017
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul
finantărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați nonprofit de interes
local, aprobat prin H O T A R A R E A NR. 50 din 5 NOIEMBRIE 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă ca la data evaluarii solicitărilor depuse de catre entitițile
nonprofit de pe raza comunei, s-a constatat că unele culte, precum Cultul Adventist de
ziua a 7, pe raza UAT –ului figurează cu lacașe de cult , fara personalitate juridică , fără
cont distinct.
Pentru a nu defavoriza pe nimeni , și făra a elimina din start solicitările acestor culte se
impune o completare la regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile alocate
din bugetul local pentru activitați non profit de interes local.
Nu sunt obiecții legat de această propunere , se prezintă proiectul de hotarare initiat de
domnul Mate Radu primarul comunei.
Se supune la vot, se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 46 din data de 13 octombrie 2016 pentru
modificarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile alocate
din bugetul local pentru activitați nonprofit de interes local, aprobat prin H O T A
R A R E A NR. 50 din 5 NOIEMBRIE 2015
4. Proiect de hotarare pentru completarea hotararii nr. HOTĂRÂREA Nr.41. din
data de 8 septembrie 2016 privind constituirea comisiei de soluționare a cererilor pentru
finanțări nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați nonprofit de interes
local.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei ,
domnul Mate Radu.
Se impune necesitatea completarii HCL –ului pe considerentul că în regulamentul
privind regimul finantărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați non
profit de interes local, aprobat prin H O T A R A R E A NR. 50 din 5 NOIEMBRIE
2015 la art. 33- 37 sunt reglementate modul de organizare și funcționare a comisiei,
facându-se referire si la secretarul comisiei , funcție care nu s-a nominalizat în
hotarârea de constituire a comisiei. Astfel se impune completarea comisiei cu o
persoană cu atribuții de secretar.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.

Intern

Se prezintă proiectul de hotarâre . Se supune la vot , se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 47 din data de 13 octombrie 2016 pentru
completarea hotararii nr. HOTĂRÂREA Nr.41. din data de 8 septembrie 2016
privind constituirea comisiei de soluționare a cererilor pentru finanțări
nerambursabile alocate din bugetul local pentru activitați nonprofit de interes
local.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului
punct.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nușfalău domnul Mate Radu.
Proiectul de hotarare are la baza Contul de execuție bugertară, extrasul de cont cu
care s-au virat banii de la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice
pentru lucrarea de canalizare..
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 48 din data de 13 octombrie 2016 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului
punct.
6. Proiect de hotarare privind finanțarea proiectelor depuse de entități nonprofit pentru

alocarea fondurilor .
Proiectul de hotarare are la baza evaluarea proiectelor depuse de entitățile nonprofit,
facută de comisia cu atribuții în acest sens.
Din cele prezentate rezultă că se justifică alocarea sumelor solicitate, cu o singură
obiecție, legată de solicitarea Cultului Adventist de ziua a 7a Bilghez, unde parerile
sunt împarțite, o parte din consilieri: dl Maier Elemer, dl Forizs Laszlo, dl Foris Csaba, dl
Somogyi Balint , propun spre aprobare suma de 15 mii lei , conform solicitării,
alți consilieri propun diminuarea sumei, după cum urmează:
-dl Varga Mihaly și dl Siminiuc Constantin Iulian , propun 10 mii lei
-dl Gîrz Gavril și Kallai Victor propun 5 mii lei
-dl Kincses Csaba, dl Osz Andras, dl Torkos Csaba, dna Bernat Elena propun suma de
7,5 mii lei
Intrucât nici una dintre variantele propuse nu a totalizat votul majorității consilierilor în
funcție se propune spre aprobare varianta de diminuare cu cele mai multe voturi,
respectiv suma de 7,5 mii lei .
Votează pentru 8 consilieri , fară voturi împotrivă , și 5 abtineri (Forizs Laszlo, Foris
Csaba, Maier Elemer, Somogyi Balint, Varga Mihaly)
Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 49 din data de 13 octombrie 2016 privind
finanțarea proiectelor depuse de entități nonprofit pentru alocarea fondurilor .
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului punct.
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7. Diverse.
Dl consilier Kallai Victor prezinta situația cu drumul impracticabil în cartier, cu mult noroi.
Cere amenajarea drumului .
De asemenea cere o modalitate de rezolvare a lemnelor de foc pentru romii din cartier.
Rezolvarea lemnelor este o problemă pentru toată lumea, lemnele sunt costisitoare și nu avem
posibilitatea de a aplica o metodă aparte pentru comunitatea de romi.
Dl consilier Siminiuc Constantin Iulian se intereseaza de ce nu se aduce gazul in comunitatea
noastră, solicită ca sedințele sa fie video și o altă probleme ca străzile sa fie marcate cu tăblițe.
Domnul primar menționează ca de 800 de ani , lucrarea de canalizare este cea mai mare
lucrare, trebuie sa avem rabdare și înțelegere pentru că nici condițiile meteo nu ne favorizeaza,
ploile au fost destul de frecvente în acest an. Legat de aducțiunea de gaz metan, se va lua în
calcul și această cerință , cu montarea tablițelor este o problemă mai simplă si se va rezolva.
Doamna consilier Bernat Elena , informează că în satul Bilghez au fost reprezentanții DSP ,
pentru a recolta probe de apă de la izvor.
Domnul consilier Varga Mihaly informeză ca de la târgul de la Negreni s-a cumpărat o pasăre
cu 1000 lei care se propune a fi montată pe monumentul eroilor.
Domnul consilier Foris, care este situația parcării din fața magazinului .
Domnul primar – se lucrează la documentația acelei parcări.
Domnul consilier Osz Andras propune ca banii economisiți de la finanțarea entităților nonprofit
sa fie redistribuți pentru repararea sălii de sport.
Domnul primar propune revizuirea asociației romii din Brazilia pentru a avea posibilitatea de a
solicita finanțare.

Nefiind alte probleme sedinta se încheie.
Presedintele de sedintă multumeste pentru particiare.

PRESEDINTE
MAIER ELEMER

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

