Nr. 2 din 6 februarie 2014

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 6 februarie 2014 ora 18, şedinţa la care participa
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 .
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.43 din 30
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 . Pentru prezentarea bugetului pe anul 2014, la aceasta sedință este
prezenta d-na Ambrus Piroska. Din partea SC Nusfalau Serv SRL participa D-l
Varga laszlo.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 16 ianuarie 2014 , 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
16 ianuarie 2014
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 16
ianuarie 2014, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:
1.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de
ajutor social
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2014 și
incheierea exercițiului bugetar pe anul 2013 la SC Nușfalău Serv SRL
In completarea celor trei puncte de pe ordinea de zi se solicita aprobarea
inscrierii punctului 4 după cum urmeaza:
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la completarea ordii de zi.
D-l primar solicita această completare întrucat adoptarea acestei hotarari are
termenul depasit.
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, Se votează în unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductiva, se trece la prezentarea primului
punct al ordinii de zi.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2014
La acest punct al ordinii de zi raportul contabil este intocmit si prezentat de D-na
contabilă Ambrus Piroska.
Din cele prezentate rezultă un buget planificat in crestere fata de cel din anul
2013, cu aproximativ 10%, reflectat de debitele restante din anul trecut.
La capitolul investitii s-au alocat fonduri pentru inceperea lucrarii de canalizare a
localitatii și cumpararea unui autobuz.
Investitiile in curs au fost terminate in anul 2013.
Se poarta discuții pe marginea celor prezentate.
D-l primar face urmatoarea mentiune : suma alocata la impozite pentru mijloace
de transport pentru persoane juridice s-a majorat de la 110 mii lei anul 2013 la
200 mii lei pentru anul 2014.
D-na consilier Imre Simona se interesează daca suma transferata de la bugetul
local, reprezentand procentul datorat de consiliul local din incasarea impozitelor
pe mijloacele de transport de peste 10 to. pentru Consiliul judetean este mai
mare decat sumele defalcate alocate de Consiliul Judetean la bugetul local.
D-l primar considera ca aceste sume sunt cam egale.
La partea de cheltueli s-au alocat fonduri pentru transformarea salii de sedinte in
doua birouri , iar in cladirea din vecinatatea sediului primariei sa se amenajeze
sala de sedinta.
Din banii alocati la investiții se doreste realizarea studiului de fezabilitate pentru a
se depune cerere de finantare pentru lucrarea de canalizare.
D-na Imre Simona , cunoaste un laborator de analize care doreste infiintarea
unui punct de lucru în satul Nusfalau.
Exista posibilitatea inchirierii unui spatiu in acest sens.
D-a d-l primar considera ca se pot face oferte in acest sens.
D-l Hueber care este situația blocului ANL
D-l consilier Forizs Laszlo, este pentru promovarea scolii si cultelor și solicita
alocarea de fonduri pentru aceste capitole.
D-na consilier Imre Simona propune gasirea unei soluții pentru achoperirea
cheltuelilor cu naveta profesorilor.
D-l primar propune sa se diminueze fondul de la mediu si sa se aloce pentru
scoala pentru acoperirea navetei profesorilor.
D-l primar cere ca bugetul prezentat de Scoala Gimnaziala sa fie refacut și sa se
aloce fonduri pentru reparații aproximativ 5 mii lei.
D-l primar doreste amenajarea subsolului de la Caminul Cultural si de la
Gradinită.
D-l Hueber se interesează de muzeu , daca se merge pe varianta realizarii prin
proiect.
D-l primar propune sa se faca o justa analiza privind posibilitatea de a solicita
fonduri intrucât lucrarile de reabilitare ca monument cultural sunt mult mai
costisitoare.
In satul Bilghez se are in vedere achizitionarea unei case cu teren pentru
extinderea investitiei la Caminul Cultural.

Nefiind alte discuții pe tema bugetului , se prezinta proiectul de hotarare initiat de
primarul comunei.
Se supune la vot
Se voteaza in unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr. 8 din data de 6 februarie privind
aprobarea bugetului local pe anul 2014.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de
ajutor social
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei D-l Mate Radu . este vorba de un proiect de hotarare prin care se
propun lucrari de interes public ce urmeaza a fi realizate de beneficiarii de ajutor
social în anul 2014.
Se prezinta anexa la proiectul de hotarare care cuprinde lucrarile propuse a fi
realizate .
Nu sut obiectii cu privire la cele prezentate .
Se suptune la vot. Se voteaza in unanaimitate.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr. 9 din data de 6 februarie 2014 privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.
Ne fiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2014 și
incheierea exercițiului bugetar pe anul 2013 la SC Nușfalău Serv SRL
Acest punct al ordinii de zi este prezentat de D-l Varga Laszlo , administrator
public la SC Nusfalau Serv SRL.
Din cele prezentate rezulta un bubet echilibrat, nu s-au inregistrat pierderi în anul
2013.
Consilierii nu au obiectii cu privire la cele prezentate . Se supune la vot proiectul
de hotarare inițiat de primarul comunei
Se voteaza in unanimitate .
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr, 9 din data de 6 februarie 2014 privind
aprobarea bugetului pe anul 2014 și incheierea exercițiului bugetar pe anul
2013 la SC Nușfalău Serv SRL.
Nefiind alte pobleme la acest punct al ordinii se trece la discutarea următorului
punct.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Solicitarea pentru elaborarea Planului local de actiune pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, a fost transmisa de catre Directia
pentru agricultura a județului Salaj.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului a fost initiat de primarul
comunei.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat
Se voteaza in unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr. 10 din 6 februarie 2014 hotarare
privind aprobarea Planului local de actiune pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
Nefiind alte probleme la acest punctal ordinii de zi se trece la Diverse.
La acest punct D-l primar aduce in discutie cererea formulata de SC Rompetrol
downstream, prin care solicita notificarea intentiei de transferare a drepturilor și
obligațiilor Societății, ce decurg din Contractul de asociere în participațiune nr.
2891/21.05.2007, incheiat și derulat intre parți pana in prezent, urmand ca pe
viitor drepturile societatii sa fie preluate si derulate de catre SC primarom Exim
SRL cu sediul in localitatea Zalau nr. 217.
Avand în vedere ca sunt respectate prevederile pct. 6.2.4. din Contractul de
asociere în participațiune nr. 2891/21.05.2007 , privind solicitarea acordului
pentru asocierea cu alți agenti economici, D-l primar propune aprobarea
încheierii unui contract de act adițional tripartit de cesiune a contractului de
asociere în participațiune, intrucat drpturile și obligațiile Consiliului local raman
aceleasi.
Consilierii sunt de acord cu cele solicitate in notificarea prezentata.
In continuare secretarul comunei aduce la cunostinta consilierilor prevederile art. 51 alin
(4) din legea nr. 215/2001 privind legea administrației publice locale, conform careia
consilierii și viceprimarulsunt obligați sa prezinte un raport anual de activitate care sa fie
facut public prin grija secretasrulului.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii der zi sedinta se incheie.
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