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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 3
Incheiat azi 25 februarie 2016
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 44/ 19 februarie 2016
Se face apelul nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu local
Nu este prezent la sedinta domnul Borz Marinel-Ioan , care în urma cererii depuse
,solicită încetarea de drept a mandatului de consilier local prin demisie.
Este prezent Domnul Gîrz Gavril, membru supleant pe listele USL de la alegerile din
2012, membru al Partidului Social Democrat, propus pentru validarea mandatului de
consilier local
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 participă domnul Farnas Ferencz.
În calitate de invitați la această ședință participă domnul Imre Alexandru proiectat al
lucrării de canalizare și domnul Vultur Danuț diriginte de santier la aceeasi lucrare.
Pentru prezentare bugetului pe anul 2016 și incheierea exercitiului bugetar pe anul
2015 la SC Nusfalau serv SRL , la sedință participă administratorul Varga Laszlo și
contabila Fulop Silvia de la SC Nusfalau serv SRL.
Din oficiu la această sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul
comunei, D-l Foris Csaba si secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta .
Pentru ca invitații, care au dat curs solicitarii facute de consiliul local să nu fie nevoiți a
asista la dezbaterile legate de sedința de consiliu, în prima fază se dezbat problemele
ridicate de consilieri , cu privire la modul de realizare a lucrării de canalizare.
-viceprimarul comunei domnul Foris Csaba ridică următoarea problema: lucrările sunt
efectuate cu muncitori din județul Bihor, ce garantie prezinta acesti muncitori.
-Domnul Vultur : antreprenorul își angajează echipa de lucru , normal ca la munca
necalificata nu este cazul sa fie angajati experți , tot asa de bine se putea efectua
lucrarea si cu cetateni romi din localitate, este responsabilitatea antreprenorului cu
privire la calificarea muncitorilor pe care îi foloseste.
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- Domnul Vultur legat de fazele determinante , nu este obligatoriu sa se realizaze pe
toate segmentele terminate, se face prin sondaj , aceste faze sunt costisitoare , nu sunt
prevazute în bugetul lucrării , drept dovada cineva trebuie sa suporte aceste cheltueli
suplimentare. Multe explicații legate de calitatea lucrării după o execuție de aproximativ
8% nu se pot da. Executantul lucrării are topografi care verifică respectarea cotelor de
nivel. Domnul inginer Sebestenyi este priceput, are experiență în acest domeniu de pe
vremea fostului regim cand a supravegheat lucrări de canalizare.
-Domnul consilier Hueber: cum se face verificarea unui tronson?
Domnul proiectant Imre Alexandru, explică : tronsonul terminat se umple cu apă ,
această apă trebuie sa se mențina în amonte la aproximativ 30%, iar la final, canalul sa
fie plin.verificarea se face aleatoriu pe o lungime de 100 ml, 300 ml, sau 500 ml.
-Domnul Vultur: se scrie un program de control de faze determinantecare se prezintă la
ISC , program în baza caruia se dă avizul.
-Domnul consilier Hueber: beneficiarul are dreptul sa stabilească tronsoanele pe care
sa se faca fazele determinante?
- Invitatii la sedintă confirmă faptul ca tronsoanele de verificare pot fi stabilite de comun
acord cu beneficiarul.
- doamna consilier Imre Simona: ați fost invitați pentru că d.p.d.v .al consilierilor s-au
considerat unele lucrări executate ca fiind necorespunzătoare și se doreste un punct de
vedere din partea specialiștilor.
-domnul proiectant Imre A. –beneficiarul are un cuvant greu de spus , proiectul trebuie
respectat prin lege.
- domnul viceprimar Foris, vrem sa facem asfaltarea pe str. Horea, unde s-a terminat
lucrarea de canalizare, pamantul înca poate suferi denivelari pentru ca nu este asezat
complet.
- Domnul Vulturi, diriginte de santier- consideră ca în urma tasarii drumului, se poate
pune asfaltul. Referitor la refolosirea pamantului sapat pentru acoperirea conductelor,
consideră ca în situațiile în care acest pamant nu este argilor , poate fi refolosit, este o
solutie tehnică această practică.
-domnul viceprimar- capacele de vizitare a caminelor nu au o poziție corespunzătoare.
- domnul proiectant Imre A.- se va gasi o soluție pentru a realiza un capac
corespunzător.
Proiectul se va transpune în teren în funcție de cerințe.
- domnul viceprimar Foris- cum va functiona stația de epurare?
- domnul proiectant Imre A.- este un sistem containerizat, cu un gratar la intrare , cu
stație de pompare și stație de omogenizare.
-Domnul consilier Somogy – la realizarea unui procent de 30% din lucrare se poate
pune în functiune canalizarea?
- domnul proiectant Imre A.- după finalizarea unor tronsoane si a stației de epurare cu
două containere, stația poate functiona.
- domnul consilier Forizs Laszlo a retinut ca asfaltarea pe str,. Horea nu este indicată.
După terminarea discuțiilor legate de lucrarea de canalizare, invitații pentru susținerea
acestei lucrări se retrag , urmând ca sedintă sa intre în forma legală.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
ordinare din data de 11 februarie 2015 , au fost prezentate consilierilor, cu posibilitatea
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contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei exprimate în
şedinţa anterioară , dacă este cazul.
Se prezinta procesul verbal incheiat în data de 11 februarie 2015.
Referitor la cele prezentate domnul consilier Szabo Istvan mentioneaza ca nu s-a
consemnat motivul pentru care ordinea de zi nu a fost aprobată: Motivul este
neinvitarea la sedintă a persoanelor solicitate pentru a da lamuriri legate de lucrarea de
canalizare.
Domnul consilier Forizs Laszlo menționează că în procesul verbal din 28 ianuarie 2016
nu s-a menționat afirmația dansului, conform careia responsabilitatea realizarii lucrării
de asfaltare pe str. Horea sa fie a primarului comunei Mate Radu.
Nu sunt alte obiecţii cu privire la modul de redactare a procesului verbal din data de 11
februarie 2015 , 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 incetarea de drept, prin demisie , înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui Borz Marinel _Ioan
2 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru D-nul Gîrz
Gavril
3Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2016 la SC Nusfalau serv
SRL, si incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
4.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere si prestari servicii la SC
Nusfalau Ser SRL
5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor de întabulare a unor bunuri ce
urmează a fi incluse în domeniul public al comunei Nusfalau
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în contabilitate a unor bunuri din
domeniul public si privat al comunei Nusfalau, finalizate până la data de 31 decembrie
2015
7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de pregatire profesională a
personalului din aparatul de specialitate a primarului în anul 2016
Referitor la ordinea de zi prezentată domnul consilier Forizs Laszlo completează:
Convocarea sedintei s-a facut la initiativa consilierilor UDMR ,care au solicitat înscrierea
pe ordinea de zi a două puncte. Respectiv :Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului pe anul 2016 la SC Nusfalau serv SRL, si incheierea exercitiului bugetar pe
anul 2015 și Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere si prestari
servicii la SC Nusfalau Ser SRL
De ce nu s-a tinut cont de propunerea dansilor.
Referitor la cele prezentate secretarul comunei completează: solicitarea depusa de
catre consilierii UDMR a fost adresată domnului primar dar inmanata de semnatari
secretarului UAT pentru materializare.
In baza acestor considerente secretarul UAT a solicitat domnului primar emiterea
dispozitiei de convocare pentru data stabilita , cu înscrierea pe ordinea de zi a punctelor
propuse de consilierii UDMR.
Primarul comunei a dat curs solicitării facute cu înscrierea pe ordinea de zi și a altor
punct pe care le consideră utile si necesre pentru a fi dezbatute.
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Consilierii UDMR nu doresc votarea ordinii de zi pentru ca , ordinea de zi propusa a fost
completata cu alte puncte pe care nu le consideră importante.
Doamna Consilier Imre Simona se interesează de ce nu ar fi importante punctele
înscrise pe ordinea de zi.
Domnul consilier Hueber Gheorghe solicită presedintelui de sedință permisiunea de a
se retrage pentru a avea o discutie legată de aprobarea ordinii de zi.
După revenirea în sală a consilierilor UDMR presedintele de sedință Varga Mihaly
solicită supunerea spre aprobare a ordinea de zi .
Votează pentru 11 consilieri
Se contabilizează o abtinere , din partea consilierului Forizs Laszlo.
Ordinea de zi aprobata cu 11 voturi .
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept, prin demisie , înainte de
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui Borz Marinel _Ioan
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Domnul Mate Radu. Proiectul de hotarare are la bază cererea nr. 478 din
29.01.2016 a domnului Borz prin care solicită încetarea mandatului înainte de termen,
prin demisie.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat . Votează pentru 9 consilieri
Impotriva nimeni
Abtineri 3 ( Forizs laszlo, Foris Csaba, Reinbold Gyorgy –Rudolf)
Cu nouă voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din 25 februarie 2016 privind incetarea de
drept, prin demisie , înainte de expirarea duratei normale a mandatului de
consilier local al D-lui Borz Marinel _Ioan
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru D-nul
Gîrz Gavril
Pentru locul devenit vacant s-a solicitat Partidului Social Democrat , comunicarea
membrului supleant de pe lista USL depusă pentru alegerile locale din 2012.
Conform adresei nr. 813/10.02.2016, membru supleant pe lista USl este domnul Gîrz
Gavril.
In baza acestui considerent proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei pentru
validarea mandatului de consilier local .
Se face referire la HCL nr. 14 din 2 iulie 2012 privind alegerea comisiei de validare a
Consiliului local Nușfalău.
Comisia are rolul de a analiza candidatura propusa daca sunt incompatibilități sau
conflict de interese.
Nu se constata impedimente cu privire la validarea mandatului de catre membrii
comisiei.
Domnul Gîrz Gavril depune jurământul cu mana pe biblie si pe constituție.
După depunerea juramântului se trece la validarea mandatului de consilier local
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei este votat cu 11 voturi pentru
Voturi impotrivă – nimeni
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Abtineri domnul Forizs Laszlo.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 25 februarie 2016 privind
validarea mandatului de consilier local pentru D-nul Gîrz Gavril
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2016 la SC Nusfalau
serv SRL, si incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Proiectul de buget este prezentat de contabila SC Nusfalau Serv SRL Nusfalau Fulop
Silvia
Referitor la cele prezentate domnul Forizs Laszlo se interesează de o situație privind
cheltuelile si veniturile legate de întretinerea si functionarea autobuzului.
In momentul de fată nu se poate da curs acestei solicitari dar se poate face o
asemenea situație pentru următoarea sedintă/
Domnul Hueber intreabă daca mai sunt copii care circulă fara abonament.
Doamna Contabila- In urma controalelor efectuate s-a stopat acest fenomen.
Referitor la pierderile înregistrate de SC Nusfalau Serv , Doamna Imre Simona cere sa
se prezinte situații trimestriale pentru a tine sub control situația.
Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului si
încheierea exercitiului bugetar.
Se voteaza în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 din data de 25 februarie 2016 privind
aprobarea bugetului pe anul 2016 la SC Nusfalau serv SRL, si incheierea
exercitiului bugetar pe anul 2015
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere si prestari servicii
la SC Nusfalau Ser SRL
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei,
domnul Mate Radu.
Principala problemă pentru care se impune modificarea tarifelor este TVA ul , societatea
fiind platitoare de TVA, procentul de 20% trebuie sa se regasească în tarife , in caz
contrar se va inregistra pierdere.
Doamna Imre Simona – este de parere ca majorarea tarifelor cu 20 % este foarte mult ,
întrucât o parte din TVA se recuperează din cheltueli. Pentru acest motiv propune o
majorare de până la 10% , in functie de tipul tarifului si pretul pieței pentru a fi eligibil.
Peste trei luni sa se prezinte un bilant.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10 din 25 februarie 2016 privind aprobarea
tarifelor de inchiriere si prestari servicii la SC Nusfalau Ser SRL
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
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5. Proiect de hotarare privind însușirea memoriului tehnic de amplasare și
delimitare a imobilului situat în extravilanul comunei Nusfalau, pe care urmează a fi
amplasată stația de epurare.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
domnul Mate Radu.
Se prezintă documentația întocmită de Persoana autorizată Modi Istvan pentru lucrări
de cadastru, geodezie și cartografie prin care se face delimitarea si identificarea
terenului.
Pe acest teren este proiectata amplasarea stației de epurare pentru lucrarea de
canalizare.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate . Se supune la vot proiectul de hotarare
initiat de primarul comunei.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 11 din 25 februarie 2016 privind însușirea
memoriului tehnic de amplasare și delimitare a imobilului situat în extravilanul
comunei Nusfalau, pe care urmează a fi amplasată stația de epurare.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în contabilitate a unor bunuri
din domeniul public si privat al comunei Nusfalau, finalizate până la data de 31
decembrie 2015
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .
Anexele privind înscrierea bunurilor in domeniul public , sau privat al comunei sunt
necesare pentru ca bunurile respective sa fie reevaluate periodic asa cum prevede
legea contabilitatii .
In anexele mentionate se face referire si la bunurile care si-au schimbat destinația.
Domnul consilier Hueber face următoarea mentiune.
Stadionului de pe strada Oborului s-a stabilit sa poarte denumirea de de Nicolae
Mandel.
Nu sunt alte obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , cu anexele
prezentate.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din 25 februarie 2016 privind aprobarea
inscrierii în contabilitate a unor bunuri din domeniul public si privat al comunei
Nusfalau, finalizate până la data de 31 decembrie 2015
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii zi se trece la discutarea următorului punct.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de pregatire profesională a
personalului din aparatul de specialitate a primarului în anul 2016
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei . Din
cele prezentate rezultă că există o reglementare legala in acest sens reglementare
pentru care Camera de Conturi solicita întocmirea unui plan de perfecționare.
Nu sunt obiectii legate de aprobarea planului de perfectionare.
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Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , cu anexele
prezentate.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din 25 februarie 2016 privind
aprobarea planului de pregatire profesională a personalului din aparatul de
specialitate a primarului în anul 2016
Nefiind alte problem pe ordinea 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 ,
VARGA MIHALY

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

