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ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 4
Incheiat azi 27 aprilie 2017,
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei Nușfalău
prin Dispoziţia nr. 194 din 21 aprilie 2017
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
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 participă , doamna contabilă, Ambrus Piroska,
din aparatul de specialitate al primarului și doamna Fulop Silvi administrator public la
SC Nusfalau Serv .
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul comunei
domnul Torkos Csaba si secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta precum si
administratorul public, Szabo Istvan .
Domnul primar salută prezenta domnilor consilieri la sedință.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele şedinţei
ordinare , din data de 23 martie 2017, 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.
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 supune spre arobare ordinea de zi.
Domnul Mate Radu – primarul comunei mulțumește tuturor invitaților pentru prezență și
propune ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Nușfalău în
Adunarea Generală a Acționarilor pentru asociația ADIL Sălaj
2.Proiect de hotărâre privind revocarea hotârârii nr. 1 din 2 februarie 2017 privind
aprobarea pentru înscrierea provizorie în cartea funciară a comunei Nușfalăua unei
suprafeței de 6272 mp în domeniul public al comunei Nușfalău
3. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru transformarea amenzilor stabilite în
baza unui proces verbal de contravenție, în zile muncă, în folosul comunității.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
proiectul ”Modernizare și dotare Camin Cultural din localitatea Bilghez , comuna
Nușfalău, județul Sălaj.
5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare Camin
Cultural din localitatea Bilghez , comuna Nușfalău, județul Sălaj.
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 hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Nușfalău în
Adunarea Generală a Acționarilor pentru asociația ADIL Sălaj
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei domnul Mate Radu și are la bază solicitarea facută de Consiliul județean.
Prin Decizia nr. 41/28.12.2016, a Camerei de Conturi Sălaj,s-a dispus analizarea
de catre adunarea generală a acționarilor a oportunității continuării activității asociației
ADIL Sălaj.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se prezintă proiectul de hotărâre inițiat ,
Se supune la vot, Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din 27 aprilie 2017 privind
desemnarea reprezentantului comunei Nușfalău în Adunarea Generală a
Acționarilor pentru asociația ADIL Sălaj
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 1 din 2 februarie 2017
privind aprobarea pentru înscrierea provizorie în cartea funciară a comunei Nușfalău a
unei suprafeței de 6272 mp în domeniul public al comunei Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei
domnul Mate Radu
Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în
unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 21 din data de 27 aprilie 2017 privind
revocarea hotârârii nr. 1 din 2 februarie 2017 privind aprobarea pentru înscrierea
provizorie în cartea funciară a comunei Nușfalăua unei suprafețe de 6272 mp în
domeniul public al comunei Nușfalău
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
3 Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și
locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot, se votează în unanimitate.
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Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 22 din data de 27 aprilie 2017 privind
stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta
activități în folosul comunității.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațieui tehnico-economice pentru
proiectul ”Modernizare și dotare Camin Cultural din localitatea Bilghez , comuna
Nușfalău, județul Sălaj.
Proiectul de hotare este initiat de primarul comunei.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în
unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 23 din data de 27 aprilie 2017 privind
aprobarea documentațieui tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizare și
dotare Camin Cultural din localitatea Bilghez , comuna Nușfalău, județul Sălaj.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare și dotare
Camin Cultural din localitatea Bilghez , comuna Nușfalău, județul Sălaj.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei
Nușfalău.
Nu sunt obiectii 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. 24 din data de 27 aprilie 2017 privind
implementarea proiectului ”Modernizare și dotare Camin Cultural din localitatea
Bilghez , comuna Nușfalău, județul Sălaj.
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie.
Presedintele de ședintă domnul SOMOGYI BALINT , ales în temeiul art. 41 coroborat
cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , mulțumește
consilirilor pentru colaborare și aportul personal la desfășurarea lucrărilor ședinței.
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