Nr. 1 din 16 ianuarie 2014

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 16 ianuarie 2014 ora 18, şedinţa la care participa
13 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 .
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.42 din 9
ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată.
La lucrarile sedintei participă din oficiu: primarul comunei D-l Mate Radu
viceprimarul comunei, D-l Foriz Csaba si secretarul comunei D-na Rad MariaElisabeta .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 14 noiembrie 2013 , au fost prezentate 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 din data de
14 noiembrie 2013
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 14
noiembrie 2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
Proiect de hotarare privind însușirea Dispozițiilor nr. 728 din 5 decembrie 2013
de rectificare a bugetului local pe anul 2013 și nr. 734 din 16 decembrie 2013 de
rectificare a bugetului local pe anul 2013.
3. Proiect de hotarâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013
4. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 35 din 14 noiembrie 2013 privind
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a utilajelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7 to.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2014- 2015
6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2014
7. Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii perioadei de 33 luni pentru
depunerea ultimei tranșe de plată, respectiv a duratei de execuție de maxim 36
luni, cu o perioadă de 12 luni, a contractului de finanțare C
313011063300002/18.04.2011 pentru acordarea ajutorlui financiar nerambursabil
in condițiile programului național pentru dezvoltare rurală Romania.
Se supune la vot ordinea de zi prezentată , se votează in unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la dfiscutarea primului punct al
ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
2.

Intrucît mandatul presedintelui de sedinta ales pe ultimele trei luni calendaristice a expirat
in luna decembrie 2013, se impune alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru
conducerea lucrarilor din data de azi.
D-l primar cere sa se faca propuneri:
- D-l consilier osz propune ca presedinte de sedinta pe D-l Borz marinel –Ioan
Nu se fac alte propuneri
Se supune la vot propunerea facută. Se voteaza în unanimitate ; cu 13 voturi pentru se
adopta HCL nr. 1 din data de 16 ianuarie 2014 privind alegerea presedintelui de
sedință.
Președintele de sedință preia lucrările actualei sedinte .
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct:
2. Proiect de hotarare privind însușirea Dispozițiilor nr. 728 din 5 decembrie 2013
de rectificare a bugetului local pe anul 2013 și nr. 734 din 16 decembrie 2013 de
rectificare a bugetului local pe anul 2013.
La acest punct al ordinii de zi D-l primar Mate Radu prezintă cele două Dispoziții în baza
carora bugetul local pentru anul 2013 a fost rectificat de două ori.
Prin Dispozitia nr. 728/2013 bugetul local a fost majorat cu suma de 98 mii lei, sume
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuelilor descentralizate, banii fiind necesari
pentru completarea capitolului de salarizare a personalului din invatamantul primar si
liceal.
Prin Dispoziția nr. 734/2013 bugetul local a fost majorat cu suma de 104,00 mii lei suma
necesara pentru acoperirea cheltuelilor de personal la invatamantul primar si gimnazial
precum și la acoperirea necesarului de cheltueli de personal la asistenta socială, iar cu
suma de 33,0 mii lei suma alocata din subvenții pentru incalzirea locuinței.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .
Sumele alocate au avut destinație specială , nu se putea aloaca la alte capitole bugetare.
Se prezintă proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
Se supune la vot se voteaza in unanimitate cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din
16 ianuarie 2014 privind însușirea Dispozițiilor nr. 728 din 5 decembrie 2013 de
rectificare a bugetului local pe anul 2013 și nr. 734 din 16 decembrie 2013 de
rectificare a bugetului local pe anul 2013.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct:
3. Proiect de hotarâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013
La acest punct al ordinii de zi exista un raport din partea compartimentului contabil,
prezentat de d-na contabil Ambrus Piroska
Din cele prezentate rezulta un buget echilibrat fara diferente nejustificate intre bugetul
planificat la inceputul anului 2013 și bugetul realizat pana la finele anului 2013.
Rectificarile succesive din cursul anului 2013 sunt in baza sumelor alocate din TVA și
unele transferuri intre capitolele bugetare.
Per ansamblu bugetul anului 2013 a fost un buget realist, atat la partea de functionare cat
si la partea de dezvoltare.

Președintele de ședință da cuvantul consilierilor pentru discuții:
D-na Imre Simona intreaba de garadul de colectare a impozitelor și taxelor locale
D-l primar considera ca atata timp cat bugetul este unul realist si impozitele si taxele
locale aferente anului 2013 au fost colectate intrun procent acceptabil.
Referitor la investițiile facute, D-l primar scoate in evidență, ca acestea au fost finalizate
și enumara urmatoarele:
- Gradinița de copii cu 8 grupe , finalizată 100%
- Sediul primariei finalizat 100%
- Scoala Gimnaziala Petri Mor acoperisul finalizat
- Scoala veche – izolatie
- asfaltare strazi finalizata
- parcul receptionat
- s-au facut 2 magazii
Din bugetul anului 2014 urmeaza a se continua lucrarile de asfaltare strazi, turnat
trotuare, se doreste gasirea unei modalitati pentru canalizare.
O lucrare importanta ar fi planurile parcelarepentru terenurile agricole.
D-l consilier Hueber pune problema muzeului
D-l primar este pentru continuarea lucrarilor incepute. Se incearca o varianta cu fonduri
nerambursabile.
Trebuie calrificata situația caladirii daca este san nu monument istoric , sa fie sau sa nu
fie inclusa in lista monumentelor de cultura.
Intrucat nu mai sunt discuții la acest punct al ordinii de zi D-l presedinte supune la vot
proiectul de hotarare prezentat .
Se voteaza în unanimitate
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 3 din data de 16 ianuarie 2014 privind
încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
4. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 35 din 14 noiembrie 2013
privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a utilajelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7 to.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei D-l
Mate Radu
Propunerea de revocare si initierea proiectului de hotarare s-a facut in urma sesizarii
verbale a Instituției Prefectului , instituție cu atribuții in verificarea legalitații actelor
emise de UAT.
Se considera ca hotararea mai sus mentionata a fost adoptata fara respectarea unor
reglementari, care contravin actelor normative in materie.
Consilieri local sunt de acord cu proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Nusfalau , cu conditia ca acest proiect de hotarare pentru reglementarea domeniului de
circulatie pe plan local sa fie reluat și sa existe o reglementare locala pentru circulația
autovehicolelor șio a utilajelor.
Nu sunt alte obiectii
Se supune la vot proiectul de hotatare initiat de primarul comunei

Se voteaza in unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de
16 ianuarie 2014 privind revocarea HCL nr. 35 din 14 noiembrie 2013 privind
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a utilajelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7 to.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2014- 2015
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau .
La baza proiectului de hotarare sta planul de scolarizare transmisa de unitatile de
invatamant de pe raza comunei Nusfalau cu personalitate juridica care au facut propuneri
in acest sens
Planul de scolarizare cu o fundamentare facuta de primarul comunei a fost transmis
Inspectoratului Scolar Judetean pentru obtinerea avizului conform care sta la baza
aprobarii planului prin hotarare de consiliu local.
Chiar daca au fost discuții anterioare cu privire la unele modificari privind modul de
organizare a unitatilor scolare cu privire la mentinerea sau nu a celor doua PJ existente,
ulterior sa acceptat varianta actuala , fiecare unitate de invațamant cu personalitate
juridica , Scoala generala Petri Mor și Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalau.
Domul primar face mentiunea ca pentru anul scolar 2014-2015 se emntine actuala forma,
fiind posibil ca pe viitor liceul sa se transforme in ScoalaTehnologica.
D-na Imre Simona aduce la cunopstinta consilierilor ca asemenea propuneri de
desfiintare a unor persoane juridice au fost si in alte unitati de invațamant , este o
posibilitate de reducere a cheltuelilor bugetare.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se supune la vot ; se voteaza in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 16 ianuarie 2014 privind aprobarea

retelei scolare pentru anul 2014- 2015.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct al ordinii de zi.
6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2014
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comune
Nusfalau D-l Mate Radu .
Intrucat in anul 2013 impozitele au fost stabilite cu prespectarea prevederilor HGR nr.
1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal
2013, au fost aplicate la nivel maxim, pentru anul 2014 impozitele si taxele locale
raman identice cu cele practicate in anul 2013, cu urmatoarea modificare la taxele
locale
Sa se plateasca impozit și pentru combine un impozit diferentiat in functie de latimea
mesei de recoltare

Astfel pentru combinele cu masa de lucru de pana la 3 m sa fie o taxa de 150lei /an , iar
pentru combinele cu masa de peste 3 m taxa anuala sa fie de 200 lei / an.
Nu sunt obiectii cu privire la propunerea facuta.
Se supune la vot proiectul de hotarare , se voteaza in unanimitate .Cu 13 voturi pentru se
adopta HCL nr. 6 din data de 16 ianuarie 2014 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2014.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct al ordinii de zi.
7. Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii perioadei de 33 luni pentru
depunerea ultimei tranșe de plată, respectiv a duratei de execuție de maxim 36 luni, cu o
perioadă de 12 luni, a contractului de finanțare C 313011063300002/18.04.2011 pentru
acordarea ajutorlui financiar nerambursabil in condițiile programului național pentru
dezvoltare rurală Romania.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.
Din cele prezentate rezulta ca nu me putem incadra în perioada initiala de implemetare a
proiectului motiv pentru care se solicita prelugirea acestei perioade cu acordul consiliului
local . Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se voteaza in unanimitate
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 7 din data de 16 ianuarie 2014 privind
solicitarea prelungirii perioadei de 33 luni pentru depunerea ultimei tranșe de
plată, respectiv a duratei de execuție de maxim 36 luni, cu o perioadă de 12 luni, a
contractului de finanțare C 313011063300002/18.04.2011 pentru acordarea ajutorlui
financiar nerambursabil in condițiile programului național pentru dezvoltare
rurală Romania.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea unor
probleme diverse.
D-l primar aduce la cunostinta consilierilor ca in data de 24 ianuarie se adopta bugetul
pentru anul 2014 la nivelul Consiliului judetean Salaj.
In data de 6 februarie urmeaza a se adopta bugetul local pentru anul 2014.
Consilierii sa isi exprime doleantele cu privire la modul de intocmire a proiectului de
buget ce urmeaza a se apdopta in sedinta ordinara din 6 februarie 2014.
Nefiind alte probkleme la acest punct al ordinii de zi sedinta se incheie
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