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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU
PROCES – VERBAL Nr. 5
Incheiat azi 26 IULIE 2018
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 272 din 20 IULIE 2018
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.
Consilieri absenți : NU SUNT
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
La sedinta participă doamna Fulop Silvia , in calitate de administrator la SC
Nusfalău Serv SRL..
Din proprie inițiativă nu participă nimeni.
Din oficiu la sedință participă , viceprimarul comunei domnul Torkos Csaba si
secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta precum si administratorul public,
Szabo Istvan . Primarul comunei, d-l Mate Radu, este absent motivat , este
plecat la un curs de pregatire în administrație.
Domnul președinte de sedință, Osz Andras, salută prezenta domnilor consilieri la
sedință.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare , din data de 28 iunie 2018, 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 şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun întrun dosar special al şedinţei respective, numerotat, semnat şi sigilat de
preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
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 prezintă ordinea de zi ; în cazul de față ordinea de zi
este prezentată de președintele de sedință domnul Osz Andras , domnul primar
fiind absent motivat.
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1. Informare privind Contul de execuție bugetara la data de 30 iunie 2018

2. Analiza situației economico financiara a SC Nușfalău Serv SRL
Se supune la vot, se votează în unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct.
1.Informare privind Contul de execuție bugetara la data de 30 iunie 2018
La acest punct al ordinii de zi , informarea este prezentată de doamna contabila Ambrus
Piroska.
Din cele prezentate rezultă un excedent de casă care se justifică cu lucrările începute
și neterminate.
Se poartă discuții, pe marginea celor prezentate.
- doamna consilier Imre Simona – Ce investiții sunt începute și neterminate
Doamna Contabilă Ambrus Piroska raspunde: fântâna arteziană din Bilghez trotuarul
cu sanțuri betonate pe strada Horea,
Lucrările care se preconizează a fi deschise sunt la caminul cultural din satele Nusfalău
– Bilghez,,achiziționarea unui buldoexcavator în cadrul programului finantat cu fonduri
europene , prin GAL Valea Crasnei si valea Barcăului, asfaltarea unor străzi, renovare
”casa Reznek” , renovarea imobilului inchiriat pentru postă, construirea unui garaj și
atelier.
Pentru o mai clară viziune de ansamblu asupra celor enumerate, se prezintă planul de
achiziții pentru anul 2018.
Domnul consilier Maier Elemer propune solicitarea unor rapoarte de la instituțiile pe
care le finantăm.
Domnul consilier Foris – De ce nu se cumpără masina de maturat.
Dânsul este de parare ca din lista de investiții prezentată nu s-a facut mare lucru , si a
trecut jumătate de an.
Domnul consilier Maier Elemer propune să se prioritizeze investitiile,să se facă în
interesul comunității, sa nu se facă sanțuri betonate, sa se facă sanțuri acoperite pentru
a mari partea carosabilă. Unde nu este cazu a se acoperii santurile , acestea să ramînă
înierbate.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului
punct.
2. Analiza situației economico financiara la SC Nușfalău Serv SRL
La acest punct al ordinii de zi , doamna consilier Imre Simona prezinta unele masuri ce
trebuie intreprinse pentru o mai bună gestionare a situației la SC Nușfalău Serv SRL,
după cum urmează:
-

Numirea unui administrator
Angajarea unui contabil cu timp de lucru parțial
Încheierea unui contract de prestări servicii , cu o persoană autorizată , pentru
efectuarea controlului financiar preventiv
Numirea unui sef de echipă
Sa se prezinte situația personalului
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Domnul consilier Siminiuc – administratorul ce va fi numit să fie capabil să caute lucrări
pentru a aduce bani la bugetul societății
Domnul administrator public propune consilierilor o analiză periodică a situației
economici – financiare a firmei, pentru a demonstra viabilitatea acesteia , pentru a lua
masuri de limitare a eventualelor neajunsuri , care conduc la cheltueli inutile.
Domnul consilier Varga Mihai , cere ca planul de masuri să fie scris în procesul verbal.
Doamna secretar Rad Maria informează ca un plan de masuri este un document de
sine stătător, plan elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații
destinate să ducă la atingerea unui scop;
Problemele enumerate de interlocutori sunt mentionate în procesul verbal, dar nu se
poate considera ca este echivalentul unui plan de masuri.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea problemelor

Diverse:
Domnul consilier Maier Elemer, solicită ca in cursul lunii august Liceul tehnologic să
prezinte o situație , socio – economică a instituției , în care sa fie evidentiate ,
eventualele deficiente, pe langă multitudinea de probleme rezolvate , până la începerea
noului an scolar. Consideră această practica ca o cutumă .
O altă problemă pusă în discuție , este răspndirea haotică a ierbii Ambrozia- o planta
foarte periculoasa pentru alergia ce o provoacă. Propune elaborarea unui plan de
masuri pentru combaterea și diminuarea efectelor acestei plante.
Domnul consilier Forizs Laszlo aduce la cunostinta consilierilor intentia de a initia un
proiect de hotarare pentru conferirea titlului de cetatean de onoare , unor persoane care
prin activitatea desfasurată în comuna au contribuit la dezvoltarea comunei pe diferite
domenii de activitate. Persoanele propuse sunt: domnul Robotin Gheorghe, Gonczi
Alexandru, Maier Elemer.
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie.
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