Nr. 1 din 22 ianuarie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 22 ianuarie 2015 ora 16, şedinţa la care participa
12 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absent este D-l Reinbold Gyorgy-Rudolf.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
La această sedinta participă din partea SC Nusfalau Serv SRL d-na Fulop Silvia,
economist.
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 31 din 14
ianuarie 2015, 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 Foris Csaba si secretarul comunei D-na Rad MariaElisabeta . La solicitarea D-lui primar , la dezbaterea sedinței asista D-l Szabo
Istvan, administrator public.
La această ședință a fost invitat D-l Maier Elemer, director la Scoala Gimnazială
Petri Mor, dar din motive obiective nu este prezent.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 11 decembrie 2014 , 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 din data de
11 decembrie 2014.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 11
decembrie 2014, se votează în unanimitatea.
Procesul verbal este postat pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2015
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului și Consiliul Local al Comunei
Nusfalău
3. Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2014
prin Dispozitia primarului nr. 763 din 23 decembrie 2014
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preruniversitar care vor funcționa în anul școlar 2015-2016.
5. Prezentarea masurilor stabilite prin Decizia nr. 41/29.12.2014 a Camerei de
Conturi Salaj, in urma controlului efectuat la SC Nusfalau Serv SRL.
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă
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Ordinea de zi prezentata este cea identică cu ordinea inscrisa in Dispozitia
primarului comunei Nusfalau nr. 31 din 14 ianuarie 2015.
Întrucat de la data emiterii dispoziției și pana la data întrunirii consiliului local în
ședință ordinară, s-a considerat oportună discutarea unor puncte cu initierea
proiectelor de hotarare, se cere aprobarea Consiliului pentru completarea ordinii
de zi cu următoarele puncte:
- Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii
pentru SC Nușfalău Serv SRL.
- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe
anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

- Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna
Nusfalau și Fundația Crestină Diaconia Filiala Oradea județul Bihor
- proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna
Nusfalau și Comuna Carastelec.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 22 ianuarie 2015.
D-l primar cere scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4, Proiect de hotarare
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preruniversitar care
vor funcționa în anul școlar 2015-2016, intrucat în urma unui comunicat se
rediscută la nivelul Inspectoratului scolar planul de scolarizare pentru anul 20152016. Conform art. 43 alin (1) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul
ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului , initiatorul fiind D-l primar, nu
sunt obiecții.

Se prezinta noua ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2015
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului și Consiliul Local al Comunei
Nusfalău
3. Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2014
prin Dispozitia primarului nr. 763 din 23 decembrie 2014
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii
pentru SC Nușfalău Serv SRL.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna
Nusfalau și Fundația Crestină Diaconia Filiala Oradea județul Bihor
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna
Nusfalau și Comuna Carastelec
8. Prezentarea masurilor stabilite prin Decizia nr. 41/29.12.2014 a Camerei de
Conturi Salaj, in urma controlului efectuat la SC Nusfalau Serv SRL.
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9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă
Se supune la vot ordinea de zi completata cu proiectele de hotarari solicitate.
Se votează în unanimitate.
Nemaifiind alpe probleme la partea introductive se trece la discutarea primului
punct al ordinii de zi

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2015.
La acest punct al ordinii de zi Proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, D-l Mate Radu.
Cu mici excepții, impozitele si taxele locale pentru anul 2015 raman identice cu
cele aplicate pentru anul fiscal 2014.
Modificarile propuse se regasesc in anexa nr. 5 taxa asupra mijloacelor de
transport/ impozitul pe mijloacele de transport înregistrate pe plan local,
unde taxa anuală pentru tractoarele înregistrate pe plan local se diminuează,
aplicandu-se o taxa de 4 lei /fiecare 200 cmc pana la 4800 cmc și de 6 lei
/fiecare 200 cmc pentru tractoarele de peste 4800 cmc.
La tractoarele fara capacitate cilindrica evidentiata se aplica o taxa de 150 lei /
utilaj.
O alta modificare se regaseste în anexa nr. 8, alte taxe locale, unde taxa de
închiriere pasune comunala se stabileste la 150 lei/ha./an.
Anexa nr.8 este completata cu următoarele taxe:
- taxa pentru desfacerea casatoriei 500 lei
- taxa pentru coserit 10 lei/coș
D-l consilier Forizs Laszlo se intereseaza de numarul camerelor de luat vederi și
zona lor de amplasare.
D-l viceprimar Foris informeaza:
Camerele de luat vederi in numar de 6 sunt amplasate după cum urmeaza: In
dreptul Parohiei reformate, in dreptul locuintei D-lui Balazs Zoltan, la intrarea pe
strada Mare dinspre drumul național DN 1H,in intersectia dintre Str. Banffi si DN
1 H, zona dinspre locuinta D-lui Pasca Ioan, in dreptul
pizzeriei D-lui Barnuțiu și langa Gradinița cu 8 grupe.
Nefiind propuse alte modificari la impozile si taxele locale pentru anul 2015, se
supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adopta HCL nr. 1 din 22 ianuarie 2015 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al primarului și Consiliul Local al Comunei
Nusfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau.
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Mofdificarile propuse in organigrama se refera la desfiintarea compartimetului de
paza si ordine care cuprinde două posturi, infiintarea unui compartiment de IT cu
un post contractual și un post contractual de muncitor sa fie transerat la
compartimentul de muncitori. Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din 22 ianuarie 2015 privind
aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului și Consiliul Local al Comunei Nusfalău.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl punct.

3. Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local pe anul
2014 prin Dispozitia primarului nr. 763 din 23 decembrie 2014.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunai D-l Mate Radu.
Se aduce la cunostința consilierilor ca in luna decembrie a anului 2014 au fost
alocate fonduri cu destinație specială, pentru plata lucrarii de inventariere a
terenurilor agricole la Legea nr. 165/2013 și pentru plata proiectului pentru
lucrarea de Canalizare și stație de epurare.
Aceste sume au fost aprobate prin dispoziția primarului și cuprinse în bugetul
local.
Se prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare , se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din 22 ianuarie 2015 privind validarea
rectificarii bugetului local pe anul 2014 prin Dispozitia primarului nr. 763
din 23 decembrie 2014.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl punct.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de
functii pentru SC Nușfalău Serv SRL.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei D-l Mate Radu, la propunerea personalului administrative de la SC
Nusfalau Serv SRL.
Din cele prezentate de catre administratorul public D-l Szabo Istvan, rezultă ca
sunt prevazute infiintarea unor posturi de muncitor.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare pezentat cu cele două anexe.
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 22 ianuarie 2015 privind
aprobarea Organigramei și a Statului de functii pentru SC Nușfalău Serv
SRL.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl punct.
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei Nusfalau , D-l Mate Radu,
în baza referatului intocmit de compartimentul de specialitate.
Potrivit art. 28 alin (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
se întocmește un planul anual de lucrări petru beneficiari de ajutor social care au
obligația de a presta activitați în folosul comunității locale, plan care se aprobă
prin hotararea consiliului local.
Se prezinta planul de lucrari ca anexa la proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei .
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat , se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de22 ianuarie privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Comuna Nusfalau și Fundația Crestină Diaconia Filiala Oradea județul Bihor
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, D-l Mate Radu.
Proiectul de hotarare are ca anexă un Acord de parteneriat, initiat de Fundația
Crestină Diakonia-Filiala Oradea.
Din cele prezentate, consilierii consideră ca aplicarea unor activitați social
filantropice pentru cei nevoiasi este de bun augur, considerent în baza caruia se
propune aprobarea proiectului de hotarare initiat de primarul comunei.
Se prezinta Acordul de parteneriat ca anexa la proiectul de hotarare initiat de
peimarul comunei .
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat , se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 22 ianuarie hotarare
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Nusfalau și
Fundația Crestină Diaconia Filiala Oradea județul Bihor
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl
punct.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Comuna Nusfalau și Comuna Carastelec
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, D-l Mate Radu.
Proiectul de hotarare are ca anexă un Acord de parteneriat, initiat de Comuna
Carastelec prin care această comuna se angajează ca în cazul în care se aproba
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o cofinanțare pentru cumpararea unor utilaje , acestea pot fi folosite în caz de
forță majoră și în comuna Nusfalau.
Din cele prezentate, consilierii consideră ca aplicarea unui ajutor în caz de forță
majoră este de bun augur, considerent în baza caruia se propune aprobarea
proiectului de hotarare initiat de primarul comunei.
Se prezinta Acordul de parteneriat ca anexa la proiectul de hotarare initiat de
peimarul comunei .
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat , se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 22 ianuarie, privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Nusfalau și Comuna
Carastelec
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorl punct.
8. Prezentarea masurilor stabilite prin Decizia nr. 41/29.12.2014 a
Camerei de Conturi Salaj, in urma controlului efectuat la SC Nusfalau Serv SRL.
La acest punct al ordinii de zi se prezinta Decizia nr. 41/29.12.2014 prin care
sunt stabilite masuri de realizat si termenele de realizare.
Se stabileste ca pana la termenul prevazut in decizia mai sus mentionata sa fie
adoptate hotararile în sedintă de consiliu local.
9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, D-l Mate Radu.
Presedintele de sedinta D-l Osz Andras face el insusi propunere pentru noul
presedinte de sedinta. Este propusa D-na consilier Imre Simona
Nu se fac alte propuneri .
Se supune la vot propunerea facuta, se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 22 ianuarie, privind
alegerea presedintelui de sedintă
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedinta se incheie.

PRESEDINTE
OSZ ANDRAS

SECRETAR
RAD MARIA-ELISABETA
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