Intern

ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 9
Incheiat azi 21 septembrie 2017
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 452 din 15 septembrie 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.
Consilier absent domnul varga Mihaly.
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 nu sunt participanți la sedință.
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 17 august 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 şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun
într-un 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 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 transmiterea în proprietatea Liceului tehnologic nr.
1 Nușfalău, a microbuzului scolar.
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2. Proiect de hotarâre privind aprobarea valorii de investiției a proiectului de ”
Modernizare străzi în comuna Nusfalău” precum și aprobarea solicitării unei scrisori de
garanție de la FNGCIMM SA IFN.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei documentații pentru depunere
cerere de finanțare, ” Achiziție Buldoexcavator cu dotări.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri pentru consiliul de
administrație , la Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalău.
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 transmiterea în proprietatea Liceului tehnologic nr.
1 Nușfalău, a microbuzului scolar.

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre initiat de primarul
comunei , domnul Mate Radu , are la bază, necesitatea gasirii unei soluții viabile
pentru functionarea microbuzului scolar.
In acest sens se impune , transmiterea acestuia în proprietatea Liceului
Tehnologic pentru obținerea licentei de transport și achitarea tuturor obligațiilor
necesare funcționîrii acestui mijloc de transport.
În baza acestor considerente consilierii în mod unitar , sunt de acord cu cele
prezentate.
Nu sunt obiecții, sau alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 41 din 21 septembrie 2017 privind
transmiterea în proprietatea Liceului tehnologic nr. 1 Nușfalău, a microbuzului
scolar.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea valorii de investiției a proiectului de ”
Modernizare străzi în comuna Nusfalău” precum și aprobarea solicitării unei scrisori de
garanție de la FNGCIMM SA IFN.
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei
Nușfalău .
Proiectul de hotarare are la baza posibilitatea solicitării unui imprumut de la Fondul
Național de Garantare a Creditelor.
Se solicita plata in avans a unei parti din valoarea lucrării de modernizare a strazilor din
comuna Nusfalău , modernizare ce se face din fonduri europene.
Nu sunt obiectii cu privire la cele solicitate,consilierii sunt de acord cu propunerea facută
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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. 42 din data de 21 septembrie 2017
privind privind aprobarea valorii de investiției a proiectului de ” Modernizare
străzi în comuna Nusfalău” precum și aprobarea solicitării unei scrisori de
garanție de la FNGCIMM SA IFN.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei documentații pentru
depunere cerere de finanțare, ” Achiziție Buldoexcavator cu dotări.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare nu a fost finalizat din lipsa unor
documente care nu au fost finalizate în cadrul Grupului de Actiune Locala.
Pentru a nu se crea confuzii , între ceea ce se cunoaste la ora actuală si eventualele
modificari , proiectul de hotarare se amana, dezbaterea urmănd a fi reluată într-o altă
sedință.
Se trece la discutarea următorului punct al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri pentru consiliul de
administrație , la Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalău.
La acest punct al ordinii de zi domnul primar prezinta proiectul de hotarare initiat în
acest sens în baza solicitării scrise adresată de catre conducerea Liceului Tehnologic
nr. 1 Nușfalău.
În urma solicitării facute în acest sense domnul primar, se ajunge la concluzia că
parerile sunt împartite legat de alegerea consilierilor ce să reprezinte consiliul local în
Consiliul de administrație la Liceul tehnologic nr. 1 .
Întrucăt parerile legat de desemnarea celor doi reprezentanti sunt diferite, cele trei
propuneri facut , Domnul Maier Elemer, D-na Bernat Elena si D-l Osz Andras , sunt
trecute pe buletin de vot și de comuna acortd s-a stabilit ca numele care nu se voteaza
este daiat cu o linie orizontală .
După finalizarea votului se trece la numararea vaturilor valabil exprimate pentru fiecare
persoana înscrisa pe buletin , de catre comisia de valitare constituită conform HCL
nr.20 din 24 iunie 2016, formată din :
1. IMRE SIMONA
2. OSZ ANDRAS
3. SOMOGY BALINT
Consilierii desemnati în consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalau
sunt doamna Bernat Elena și domnul Osz Andras.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primar, se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 43 din 21 septembrie 2017 privind
desemnarea a doi consilieri pentru consiliul de administrație , la Liceul
Tehnologic nr. 1 Nusfalău.
Se trece la discutarea următorului punct al ordinii de zi:
Discuții.
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Se aduce la cunostinta consilierilor ca mandatul actualului președinte de ședință a
expirat, motiv pentru care se solicita , ca în conformitate cu înțelegerea de la data
constituirii consiliului local , următorul președinte de sedintă sa fie următorul ca varstă,
în ordine descrescatoare.
Conform acestei întelegeri urmeaza a fi ales presedinte de sedință domnul Gerz Gavril.
Este votat în unanimitate.
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie.
Presedintele de ședintă domnul Torkos Csaba , ales în temeiul art. 35 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , mulțumește consilirilor pentru
colaborare și aportul personal la desfășurarea lucrărilor ședinței.

PRESEDINTE
TORKOS CSABA

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA

