Nr. 4 din 5 IUNIE 2014

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 5 iunie 2014 ora 18, şedinţa la care participa 11
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți sunt D-l Reinbold Gyorgy- Rudolf și D-l consilier Hueber
Gheorghe.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Din proprie initiativa la acesta sedinta de consiliu local participă D-na Posta
Rozalia, D-l Torkos Paul, D-na Torkos Piroska , D-l Farnas Ferenc și D-l ziarist
Feher Lszlo.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr.319 din 29
mai 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 30 aprilie 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
30 aprilie 2014.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 30
aprilie 2014, se votează în unanimitatea.
Se face urmatoarea mentiune:
Printre consilierii absenti se numara si D-l Rainbold Gyorgy- Rudolf, presedintele
desemnat pentru o perioada de cel mult trei luni calendaristice.
In această situalie lucrarile sedintei se desfășoară in condiții normale cu
aplicarea prevederilor art. 47, care reglementeaza: ” Art. 47. - Hotărârile
consiliului local se semnează de preşedintele de ședină, ales în condiţiile
prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.
În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze,
hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.
Astfel de la inceputul lucrărilor sedintei s-a stabilit ca procesul verbal si hotarârile
adoptate in acestă sedinta se fie semnate de următorii consilieri:
- d-na Bernat Elena
- d-na Imre Simona
- d-l Varga Mihaly
La propunerea d-lui primar Mate Radu , D-l consilier Varga Mihaly prea
conducerea lucrarilor actualei sedinte.

Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții ” Canalizare
Menajeră și Stație de Epurare Comuna Nușfalău , Localitatea Nușfalău”, în
cadrul Programului Modernizarea Satului Ramânesc
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului financiar și cofinanțarea
obiectivului de investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare Comuna
Nușfalău , Localitatea Nușfalău”
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru
precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor menajere din comuna
Nusfalau.
4. Proiect de hotarare privind revocarea partială a HCL nr. 18 din 21.06.2007 de
aprobare a domeniului public al comunei Nusfalau, avand la baza Plangerea
prealabilă formulata, catre Consiliul local al Comunei Nusfalau , de Agentia
Domeniilor Statului București.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în Comuna Nușfalău
6. Proiect de hotarare privind însușirea Dispoziției nr. 318 din 29 mai 2014 de
rectificare a bugetului local pe anul 2014
7. Proiect de hotarare privind aprobarea stemei Comunei Nșfalau
Nu sunt obiectii cu privire la ordinea de zi prezentata.
Se supune la vot.
Se voteaza în unanimitate.
Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții ”
Canalizare Menajeră și Stație de Epurare Comuna Nușfalău , Localitatea
Nușfalău”, în cadrul Programului Modernizarea Satului Ramânesc
La acest punct al prdinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau.
Din cele prezentate rezultă ca din anul 2011, satele româneşti au o nouă
posibilitate de modernizare şi de apropiere de condiţiile satelor din ţările
occidentale. Această şansă este oferită acum prin Programul Naţional de
Dezvoltare a Infrastructurii, care se va desfăşura în perioada 2011-2015 şi va
avea o finanțare multianuală.
Cea mai mare componentă a acestui program este gestionată de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului. Această componentă cuprinde la rândul ei
trei subprograme: programul de modernizare a satului românesc, programul de
reabilitare şi modernizare de drumuri şi un program de realizare a sistemului de
canalizare şi epurare a apelor uzate.
Pe această ultima componenta suntem și noi interesași, valoarea unei asemenea
investitii este foarte costisitoare pentru a se finanţa integral din bugetul local .

Acesta este motivul pentru care am demarat initierea acestui proiect de hotarare,
explorand posibilitatea demararii acestei lucrari foarte necesare pentru
comunitatea noastră.
D-l consilier Somogy Balint se interesează de amplasamentul Staţiei de epurare.
D-l primar informează : conform proiectului tehnic , staţia de epurare urmeaza a
fi amplasata în la o distanţă de aproximativ 500 m de ” Benedek sugoi”
D-l Forizs Laszlo se interersează de modul de plata a cheltuelilor pentru
locuinţele racordate la sistemul de canalizare.
Racordarea la sistemul de canalizare implica o plata pentru colectarea apelor
reziduale și sistemul de canalizare pentru locuinţele racordate este al 4 element
cumulative care face ca impozitul pe cladiri sa creasca , ca urmare a valorii mai
mari a caselor , calculate conform grilei din Legea 571/2003.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei privind aprobarea
indicatorilor tehnico- economici și a devizul general pentru obiectivului de
investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare Comuna Nusfalau,
Localitatea Nușfalău”.
Se supune la vot, se voteaza în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 18 din data de 5 iunie 2014 Privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a devizul general pentru
obiectivului de investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare Comuna
Nusfalau, Localitatea Nușfalău”.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului financiar și cofinanțarea
obiectivului de investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare Comuna
Nușfalău , Localitatea Nușfalău”
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau .
Această hotarare este strans legată de hotararea intială , in care s-au aprobat
indicatorilor tehnico- economici și a devizul general.
Consiliul Local prin adoptarea prezentei hotarari se angajează sa asigure suma
necesară pentru cofinantarea investiției, în ideia in care se va ajunge în faza de
execuție.
Cofinanțarea reprezinta 6% din valoarea totală., echivalentul a 815.798,72 lei.
D-na consilier Imre Simona , facand o analiza a veniturilor anuale ce se reflectă
în bugetul local , consideră ca exista fondurile necesare pentru cofinantare,
neexistând nici un motiv pentru a nu aproba proiectul de hotarare initiat de
primarul comunei.
In mod cert canalizarea se va înregistra ca o lucrare mutianuala, astfel in functie
de realizari se poate asigura suma pentru cofinantare.
D-l primar informează: Proiectele se depun la Consiliul Județean, este
înregistrată ca lucrare nouă, satul Bilghez are un proiect princare urmeaza a se
racorda la orasul Simleu Silvaniei. Astfel este posibil ca satul Bilghez să
beneficieze mai repede de canalizare.

Nu sunt alte obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea cotei de cofinanțare
pentru obiectivului de investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare
Comuna Nușfalău, Localitatea Nușfalău.
Se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din data de 5 iunie 2014 privind
aprobarea cotei de cofinanțare pentru obiectivului de investiții ” Canalizare
Menajeră și Stație de Epurare Comuna Nușfalău, Localitatea Nușfalău.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestări servicii
pentru precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor menajere din comuna
Nusfalau.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul
comunei.
Este cunoscută activitatea de colectare si transport a deșeurilor menajere de pe
raza comunei Nușfalău, activitate pentru care in acest an s-a reânoit contractul
de prestări cu SC salubris SA . Oferta facută de această firma fiind cea ma
avantajoasă.
Suma contractata pentru precolecate , colectarea și transport 6200 lei /luna la
care se adauga TVA.
In contract este stipulată o clauza conform careia oriciand Contractul poate fi
reziliat inainte de termen , asigutandu-se posibilitatea de a ne transfera la
Sistemul de colectare centralizat, al Consiliului Judetean, cand aceas investiție
va fi funcțională.
Nu sunt alte obiectii ,
Se prezinta proiectul de hotarare initiat . Se supune la vot , Se voteaza in
unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din data de 5 iunie 2014 privind
aprobarea contractului de prestări servicii pentru precolectarea, colectarea
și transportul deșeurilor menajere din comuna Nusfalau.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

4. Proiect de hotarare privind revocarea partială a HCL nr. 18 din
21.06.2007 de aprobare a domeniului public al comunei Nusfalau, avand la baza
Plangerea prealabilă formulata, catre Consiliul local al Comunei Nusfalau , de
Agentia Domeniilor Statului București.
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau D-l Mate Radu .
Din cele expuse de d-l primar rezultă ca imobilul care face obiectul prezentei
plângeri este cuprins in domeniul public al comunei Nusfalau, conform HCL
nr.15/1999.

Prima atestare a domeniului public s-a facut prin HGR nr. 966/2002 privind
atestarea domeniului public al Judetului Sălaj , precum și al municipiului Zalău,
orașelor și comunelor din județul Sălaj.
HGR nr. 966/2002 a fost modificată și completată de HGR nr. 114/2008, ca
urmare a constituirii comunei Boghiș prin reorganizarea comunei Nusfalau , in
anul 2005, motiv pentru care a fost necesară și revizuirea bunurilor din domeniul
public.
Reinventarierea bunurilor din domeniul public al comunei Nusfalau s-a facut prin
adoptarea HCL nr. 18/2007.
Suprafata totală a imobilului ce are destinatie de Dispensar veterinar este de
5133 mp.
Se prezinta Plângerea prealabilă formulată de Agenția Domeniilor Statului.
Din cele expuse în plangere se reține faptul că prin H nr. 446/1999 a Guvernului
Romaniei, o parte din acest imobil a trecut in proprietatea publica a statului , care
ulterior prin HG nr. 661/2004 privind modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 446/1999
precum și aprobarea trecerii unor bunuri immobile din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului, in scopul vanzării , precum și faptul ca imobilele
unde își desfașoară activitatea cabinetul veterinar aparțin statului roman conform
actelor normative menționate mai sus.
Consilierii nu sunt multumiți de faptul ca numai in comuna Nusfalau o activitate
de interes national, precum activitatea sanitar veterinară, trebuie sa se
dasfașoare într-o cladire a statului care este trecuta din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului , în scopul vanzarii.
După eventuala vanzare a imobilului către actualul concesionar, acesta poate
schimba destinația imobilului după o anumită perioadă, ceea ce ar fi în
defavoarea activitații sanitar veterinare care are caracter national.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei privind revocarea
partială a HCL nr. 18 din 21.06.2007 de aprobare a domeniului public al comunei
Nusfalau.
Proiectul de hotarare nu se adoptă intrucat toti consilierii prezenti (11 consilieri)
voteaza împotrivă. Proiectul de hotarare a fost votat cu 11 voturi împotrivă.
Tinand cont de cocluzia care rezuta din documentele expuse și prezentate
actualul consiliu local considera ca ar comite un abuz prin adoptara proiectului de
hotarare initiat de primarul comunei prin care se propune revocarea parțiala a
HCL nr. 18/2007, pentru următoarele motive:
- s-ar diminua patrimaniul domeniului public constituit în mandatul consilierilor din
perioada respectiva
- s-ar favoriza vanzarea unei cladiri inscrise în domeniul public favorizand terțe
personae in defavoarea patrimoniului public.
Este o parere unanim exprimata de catre consilieri.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la
desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în Comuna Nușfalău.

Reglementarea legală privind gestionarea cainilor fara stăpăni se regaseste in
Legea nr 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in M. Of. Partea I nr
289/29.04.2002 . precum și HG nr1059/2013 pentrui aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OUG NR. 2001.
Actele normativer ce reglementeaza acest domeniu sunt mai vechi, din lipsa de
fonduri nu s-au luat masuri de aplicare a prevederilor legale. Astfel in urma
adreselor primate de la Directia Sanitar Veterinara nr. 9878/2014 s-a dispus
aprobarea Regulamentului de desfașurare a activității Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân, prin hotarare de consiliu local, precum si întocmirea planului
de actiune și contractarea de servicii veterinare
Adoptarea acestei hotarare este o prevedere reglementata de actele normative
in domeniu , in baza carora DSV solicita autoritătii punlice locale adoptarea
unie hotarari prin care se reglementeaza gestionarera cainilor fara stapan.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se supune la vot
Se voteaza in unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adopta HCL nr. 21 din data de 5 iunie 2014 privind
aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare
a câinilor fără stăpân, în Comuna Nușfalău
6. Proiect de hotarare privind însușirea Dispoziției nr. 318 din 29
mai 2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014
La acest punct din ordinea de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei D-l Mate Radu .
Bugetul local a fost rectificat prin Dispozitia nr. 318/29.05.2014, constand
in efectuarea unor virari de credite din trim IV în trim II, pentru acoperirea
cheltuelilor de personal la invatamant.
Rectificarea a fost realizată, in aceasta sedinta fiind necesară însușirea
rectificarii prin adoptarea unei hotarari de consiliu local .
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate;
Se prezinta proiectul de hotarare
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 22 din data de 5 iunie 2014 privind
însușirea Dispoziției nr. 318 din 29 mai 2014 de rectificare a bugetului
local pe anul 2014
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea
următorului punct.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea stemei Comunei Nșfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei .
Cadrul legal care reglementează metodologia de elaborare, reproducere și
folosire a stemelor este HG nr. 25/2003/
Astfel in baza unui memoriu justificativ, s-au expus posibilele variante de stema
pentru comuna Nusfalau.
S-a prezentat descrierea heraldică a stemei.
Parerile pentru sustinerea variantelor de stema sunt diferite.

Astfel varianta agreata de o parte dintre consilieri este varianta nr. 4, care
reprezinta un inger cu o goarna.
D-l consilier Forizs Laszlo consideră că prin adoptarea acestei variante a stemei
se respecta stema veche care apare in inscrisuri vechi , astfel fiind respectată
tradiția.
D-l primar consideră ca vechea stema nu mai poate fi considerata actuala stema.
Adoptarea stemei trbuie sa urmeze pasii prevazuti de reglementarea legală în
domeniu.
D-na consilier Imre Simona , este de parere ca mentinerea ingerului cu goarna în
viitoarea stema a comunei și completarea cu alte simboluri relevante pentru
comuna , denota evoluția acestei comunitati, in decursul anilor.
D-l consilier Foris Csaba , este pentru sustinerea variantei cu includerea unor
semne heraldice noi.
D-l consilier Forizs Laszlo nu susține includerea sigiliului familiei Banffy, care
apartine de trecut, de asemenea nu sustine marcarea raului barcău.
D-l consilier Varga Mihaly este de parere ca localitatea Nusfalau a fost
considerata ca un oras targ, suprafata de piata fiind foarte intinsa.
O altă varianta de stema agreata dintre cele 5 variante este varianta nr. 2 in care
se regaseste in partea superioara a triunghiului ingerul cu goarna, este
simbolizat raul Barcău, iar in partea de jos a triunghiului apare un stejar și sigiliul
familiei Banffy.
Se supune la vot varianta nr. 4 care se voteaza de catre consilierii: Osz Andras,
Forizs Laszlo, Somogy Balint, Bernat Elena, Szabo Istvasn.
Deci varianta nr. 4 este votata cu 5 voturi pentru si 6 voturi impotriva.
Se supune la vot varinata de stema nr. 2 care este votata de catre consilierii:
Borz Marinel Ioan, Foris Csaba, Torkos Csaba, kallai Victor, Imre Simona si
Varga Mihaly.
Deci varianta nr. 2 este votata cu 6 voturi pentru și 5 voturi impotriva.
Astfel cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva se adopta HCL nr. 23 din 5 iunie
2014 privind aprobarea stemei Comunei Nșfalau
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedinta se incheie.
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