Nr. 3 din 30 aprilie 2014

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 30 aprilie 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.271 din 23
aprilie 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 . Din partea SC Nusfalau Serv SRL participa D-l Varga Laszlo și
contabila Fulop Silvia.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 6 februarie 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
6 februarie 2014.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 6
februarie 2014, 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 sedinta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aplicate de catre SC
Nusfalau Serv SRL pentru lucrarile si serviciile prestate.
3. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor de promovare in grad
profesional a D-nei Somogyi-Vengli Iudit , bibliotecar comunal.
4. Proiect de hotarare privind insușirea Dispozitiei nr. 222 din 4 martie
2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014
5. Proiect de hotarăre privind transmiterea imobilului si terenului aferent
aflat în domeniul privat, în folosință gratuită către CNI –SA pe toată durata de
execuție a obiectivului de investiutii
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de cofinanțare a lucrărilor
de reabilitare, modernizare și dotare a așezămintelor culturale.
Se supune la vot ordinea de zi prezentata:
Se voteaza în unanimitate .
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Pentru dezbaterea lucrărilor sedintei de azi se impune alegerea unui presedinte
de sedinta .
Se fac propuneri pentru alegerea noului presedinte de sedință.
D-l Osz Andras propune ca presedinte de sedinta pe D-l Reinbold Gyorgy –
Rudolf.
Nu se fac alte propuneri
Se voteaza in unanimitate .
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 12 din data de 30 aprilie 2014 privind
alegerea presedintelui de sedintă
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aplicate de catre SC
Nusfalau Serv SRL pentru lucrarile si serviciile prestate.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei în baza raportului intocmit de adminsitratorul SC Nusfalau Serv SRL.
Se prezinta anexa cuprinzand tarifele propuse pentru prestarea serviciilor, avand
la bază nomenclatorul de normare.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
Se voteaza în unanimitate ;
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13 din data de 30 aprilie 2014 privind
aprobarea tarifelor aplicate de catre SC Nusfalau Serv SRL pentru lucrarile
si serviciile prestate.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor de promovare in
grad profesional a D-nei Somogyi-Vengli Iudit , bibliotecar comunal.
Initierea proiectului de hotarare privind promovarea D-nei Somogyi Vengli Judit,
aparține D-lui primar Mate Radu , in baza recomandarii facute de Biblioteca
Judeteana a judetului Salaj.
Din cele prezentate rezulta ca exista cadru legal pentru promovarea bibliotecarei
din grad profesional I in grad profesional IA, asa cum prevede Ordonanța
10/2008.
Din cele prezentate rezulta ca exista un plafon de salarii aprobat de catre
Directia Generala a Finanțelor Publice, plafon in care nu ne incadram cu salariile
actuale , motiv pentru care se propune amanarea indeplinirii formelor legale
pentru promovare, pana la majorarea acestui plafon . Nu sunt obiectii cu privire
la cele prezentate .
D-l primar cere sa se faca propuneri pentru constituirea comisiei de examen si a
Comisiei de soluționare a contestațiilor, propuneri care vor fi materializate în
anexa de la proiectul de hotarare initiat.
Consilierii o propun pe D-na consilier Bernat Elena , in calitate de presedinte al
comisie de examen, restul membrilor atat pentru prima comisie cat și pentru a

dua de solutionare a contestațiilor se propune a fi completate din aparatul de
specialitate a primarului .
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se votează in unanimitate .
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr.14 din data de 30 aprilie 2014privind
efectuarea demersurilor de promovare in grad profesional a D-nei
Somogyi-Vengli Iudit , bibliotecar comunal.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.

4. Proiect de hotarare privind insușirea Dispozitiei nr. 222 din 4 martie
2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei .
Se prezinta Dispozitia primarului nr. 222/2014 cu anexa aferenta prin care a fost
materializata rectificarea de buget . Ca de obicei , rectificarea se face la capitolul
salarizarea profesorilor unde fonfdurile sunt insuficiente. Sumele rerctificate sunt
cu destinație speciala astfel rectificarea de buget s-a materializat prin Dispozitia
primarul, prin proiectul de hotarare initiat se propune doar insusirea bugetului
rectificat .
Nu sunt obiectii cuprivire la cele prezentate . Se supune la vot proiectul de
hotarare initiat se voteaza in unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.
15 din data de 30 aprilie 2014 privind insușirea Dispozitiei nr. 222 din 4
martie 2014 privind rectificarea de buget pe anul 2014
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
5. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului si terenului aferent
aflat în domeniul privat al comunei, în folosință gratuită către CNI –SA pe toată
durata de execuție a obiectivului de investiutii.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei . Din cele prezentate rezulta ca in anul 2009 a fost depus un proiect
pentru reabilitarea caminului cultural din satul Bilghez , ca la vremea respective
proiectul a indeplinit condițiile de finantare , dar din lipsa de foncduri , a ramas pe
lista de asteptare.
Acum cand există posibilitatea solicitarii unor fonduri pentru realizarea acestei
investiții pe linie culturală se impune , reactualizarea devizului general și
emiterea hotararilor care creaza cadrul juridic pentru reanalizarea solicitarii
noastre , astfel existand o sansa de realizare a investitiei din surse atrase.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Nusfalau
Se voteaza in unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 16 din
data de 30 aprilie 2014 privind transmiterea imobilului si terenului

aferent .aflat în domeniul privat al comunei, în folosință gratuită către CNI –
SA pe toată durata de execuție a obiectivului de investiutii.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de cofinanțare a lucrărilor
de reabilitare, modernizare și dotare a așezămintelor culturale.
Acest punct al ordinii de zi vine in completarea celor relatate la ordinea de zi
anterioare.
Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei Nusfalau, cu mentiunea ca
aprobarea cererii de finantare in cadrul programului de modrenizare a
asezamintelor culturale din mediul rural , impune si o cota de cofinantare.
Trebuie sa existe garantia ca se doreste cofinantarea sa ca sunt fonduri
necesare in acest sens.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate, se aproba hotararea de cofinantare
a proiectulșui de modernizare a caminului cultural din satul Bilghez.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Nusfalau
Se voteaza in unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 17 din data
de 30 aprilie 2014 privind aprobarea cotei de cofinanțare a lucrărilor de
reabilitare, modernizare și dotare a așezămintelor culturale.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedinta se incheie.
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