Nr. 13 din 17 decembrie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 17 decembrie 2015 ora 15, şedinţa la care participa 11
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: Dl consilier Osz Andras și dl consilier Varga Mihaly. Secretarul
comunei informeaza consilierii prezenți la sedință, ca domnii consilier mai sus
mentionati sunt plecati într-o delegatie oficială, reprezintă comuna în relațiile de
prietenie și colaborare pe care comuna Nușfalău o are cu localitatea Tuzser din
Ungaria. Pentru acest motiv se solicită sa fie considerați absenti motivati.
Consilierii sunt de acord cu propunerea facută.
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 nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Nu sunt invitați la această ședință.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.558 din 11
decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din Legea administraţiei
publice locale.
Din oficiu la această sedință participă ,viceprimarul comunei, D-l Foris Csaba si
secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta . Dl primar Mate Radu nu participă la
această ședință.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
extraordinare din data de 26 noiembrie 2015 , au fost prezentate consilierilor, cu
posibilitatea contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei
exprimate în şedinţa anterioară , dacă este cazul.
D-na consilier Bernat Elena sesizează ca în procesul verbal prezentat nu este
mentionată suma alocată pentru Biserica Reformată Bilghez. În completarea procesului
verbal încheiat în data de 26 noiembrie 2015 se face următoarea mențiune: pentru
Biserica Reformată Bilghez se alocă suma de 5 mii lei. Conform actelelor contabile
suma a fost alocată.
Nu sunt alte obiecţii cu privire la modul de redactare a procesului verbal din data de 26
noiembrie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2015
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2015 la SC Nusfalau
Serv SRL
3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 55 din 05.11.2015
D-na consilier Bernat Elena , solicită consiliului local , aprobarea completarii ordinii de
zi cu un proiect de hotarare privind delimitarea stației de autobuz în satul Bilghez ,
comuna Nușfalău.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor referitor la solicitarea facută.
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Se prezinta noua ordine de zi cu modificarea solicitată:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2015 la SC Nusfalau Serv
SRL
3.Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 55 din 05.11.2015
4.Proiect de hotarare privind delimitarea stației de autobuz în satul Bilghez comuna
Nusfalau
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 rectificarea bugetului local pe anul 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de viceprimarul comunei
Nusfalau
Rectificarea bugetului local are la bază adresa Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Salaj nr. 19.912 din 10.12.2015.
Se prezinta expunerea de motive a viceprimarului .
Modul de repartizare a sumelor alocate sunt prezentate de d-na contabilă Ambrus
Piroska.
D-l consilier Szabo Istvan, cere sa se amenajeze parcarea de pe strada Oborului.
Dl consilier Reinbold Gyorgy Rudolf reaminteste consilierilor că pe strada dansului nu
au fost programate și efectuate lucrări de reabilitare.
Dl consilier Kallai Victor cere nivelarea drumurilor pe strada Katanga.
D-l viceprimar propune ca din banii alocati pentru reparații sa se facă nivelări pe strada
Katanga și pe strada d-lui Reinbold.
Nu se poartă ale discuții.
Se supune la vot forma prezentata a rectificarii de buget.
Se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adopta HCL nr. 65 din data de 17 decembrie 2015 privind
rectificarea bugetului local.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului
punct.
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2015 la SC Nusfalau
Serv SRL
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de viceprimarul comunei
Nusfalau, dl Foris Csaba. la propunerea facuta de catre SC Nusfalau Serv SRL .
Din cele prezentate rezultă ca bugetul aprobat la partea de venituri a fost depasit deci
sunt realizate venituri neevidențiate în bugetul aprobat, cu suma de 50 mii lei sumă cu
care se solicită majorarea bugetului la partea de venituri și concomitent rectificarea
bugetului de cheltueli cu aceeasi sumă.
Sumele alocate sunt repartizate conform proiectului prezentat.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de viceprimarul comunei .
Se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 66 din data de 17 decembrie 2015, privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015 la SC Nusfalau Serv SRL.

Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
3.Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 55 din 05.11.2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de viceprimarul comunei
Nusfalau ,dl Foris Csaba și are la baza adresa Instituției Prefectului Județului Sălaj nr.
9441 din 25.11.2015, prin care se propune reanalizarea hotărârii în vederea revocării
ei.
Se prezintă referatul intocmit de consilierul juridic din carul Instituției Prefectului,
desemnat cu verificarea legalității actelor administrative emise de UAT Nusfalau.
Se menționează faptul ca adoptarea acestei hotarâri a fost făcută cu depășirea
competenței materiale.
Dl consilier Somogy Balint cere prezentarea prosesului verbal în care a fost adoptată
hotararea ce este supusă revocării.
Secretarul de comuna dna Rad Maria-Elisabeta informează ca acel proces verbal a fost
aprobat drept urmare ideile consemnate răman valabile, dar se pot purta eventuale
discuții .Dl consilier poate face referire la un fapt consemnat, ce ridică semne de
intrebare.
Dl consilier Somogyi Balint este nemuțumeste de faptul că în procesul verbal s-a
mentionat , că în lucrările de clarificare a situației juridice a imobilelor s-a facut referire
doar la persoane fizice și nu s-a mentionat că pe zona studiată se gasesc și persoane
juridice.
Dna secretar Rad Maria mentionează: faptul ca în documentatia de calrificare a situației
juridice a imobilelor cuprinse în zona studiată implica proprietatea unor persoane
juridice precum Cekbank, SC Evita Com, sau Comuna Nusfalau, nu schimbă modul de
soluționare a problemei. Pentru simplul motiv ca la parterul blocului de locuinte
Comuna poate demonstra o proprietate pentru actualul sediu al PTTR Nusfalau, nu
justifică plata din bugetul local a unei documentații, pentru clarificarea situației juridice a
tuturor celorlati beneficiari. Modul de soluționare a problemei ramane accesi, in istantă,
prin achitarea in comun a cheltuelilor de judecata , de intocmire a documentației
cadastrale si alte cheltueli ce implica rezolvarea problemei.
Daca dl consilier Somogyi Balint considera ca pe motivul ca si comuna are un drept real
de proprietate, se justifică plata documentație, menționez ca din bugetul local nu se
poate plati o documentație ce vizează clarificarea situație juridice pentru
imobilele revendicate de terțe persoane (fizice si/sau juridice) chiar dacă in zona
studiată o cotă procentuală revine Comunei Nusfalau.
Este de mentionat faptul ca acei consilieri care au un interes material pentru rezolvarea
problemelor supuse dezbaterii consiliului local , nu participă la deliberarea problemei,
conform prevederilor art 46 din Legea nr. 215/2001 privind legea administrației publice
locale , articol redat în continuare:

Art. 46. - (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor
consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul
al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor
consiliului local.
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(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
Consider ca în baza informațiilor de mai sus s-a clarificat neajunsul sesizat de dl
consilier Somogyi Balint.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de viceprimarul comunei Dl Foris Csaba.
Votează pentru 8 consilieri , trei abtinerii , consilierii: Imre Simona, Forizs Laszlo și
Szabi Istvan.
Impotrivă nimeni.
Cu 8 voturi pentru se adoptă HCL nr. 67 din data de 17 decembrie 2015
pentru revocarea HCL nr. 55 din 05.11.2015
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
4.Proiect de hotarare privind delimitarea stației de autobuz în satul Bilghez
comuna Nusfalau
Proiectul de hotarare este initiat la propunerea dnei consilier Bernat Elena.
Din cele prezentate rezultă că în satul Bilghez, caile de acces sunt înguste, nu există
posibilitatea efectuarii stationarii în orice zona pe partea carosabila. Intrucat zona
destinată pentru oprirea curselor regulate de transport personae , efectuate de
transportatori autorizați, in foarte multe cazuri sunt ocupate prin stationarea vehicolelor
detinute de localnici, ceea ce îngreunează situația transportatorilor autorizați de
personae, se impune delimitarea și semnalizarea corespunzatoare a zonei destinate
acestui scop pentru a facilita accesul transportatorilor, iar în caz de intercalații ,
incidente, cei care nu respect delimitarea si semnalizarea zonei , sa fie trasi la
raspundere.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către viceprimarul comunei . Se
votează în unanimitate. Cu 11 voturi pentru se adopta HCL nr. 68 din 17 decembrie
2015 privind delimitarea stației de autobuz din satul Bilghez, comuna Nușfalău,
pentru inbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate de
transportatori autorizați.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii 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

