Nr. 2 din 12 februarie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 12 februarie 2015 ora 18, şedinţa la care participa 12
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absent este D-l Torkos Csaba.
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 și D-l Varga Laszlo administrator
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 79 din 5
februarie 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, care din motive de sanatate nu participă la sedința de
azi.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 22 ianuarie 2015 , 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 22
ianuarie 2015.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 22
ianuarie 2015, 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 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preruniversitar care vor funcționa în anul școlar 2015-2016.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea situaţiilor care impun acordarea ajutoarelor
de urgenţă, conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare
3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”
ECODES Salaj„ pentru derularea procedurii de atribuire a contractelor de delegare
prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare.
4. Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2015
5. Proiect de hotarare privind transmiterea unor bunuri din inventarul comunei, catre
SC Nusfalau Serv SRL, conform anexei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiții, asfaltare strazi in comuna Nusfalau

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivul de investiții , asfaltare
strazi in comuna Nusfalau
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 și încheierea
exercițiului bugetarpe anul 2014
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2015 la SC Nusfalau serv
SRL și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014
Avand în vedere ca pentru sedința de azi s-a pregatit un proiect de hotarare privind
aprobarea planului local de actiune pentru înbunătățirea situație romilor la nivelul
comunei Nusfalau, se solicita aprobarea consilierilor pentru motificarea ordinii de zi
prezentata prin inscrierea unui nou punct pe ordinea de zi , privind proiectul de
hotarare mentionat.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la această solicitare, se aproba
modificarea ordinii de zi prin înscrierea punctului 10. ” Proiect de hotarare privind
aprobarea planului local de actiune pentru înbunătățirea situație romilor la nivelul
comunei Nusfalau „
Noua Ordine de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preruniversitar care vor funcționa în anul școlar 2015-2016.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea situaţiilor care impun acordarea ajutoarelor
de urgenţă, conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare
3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”
ECODES Salaj„ pentru derularea procedurii de atribuire a contractelor de delegare
prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare.
4. Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2015
5. Proiect de hotarare privind transmiterea unor bunuri din inventarul comunei, catre
SC Nusfalau Serv SRL, conform anexei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiții, asfaltare strazi in comuna Nusfalau
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivul de investiții , asfaltare
strazi in comuna Nusfalau
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 și încheierea
exercițiului bugetarpe anul 2014
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2015 la SC Nusfalau serv
SRL și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014
10. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune pentru
înbunătățirea situație romilor la nivelul comunei Nusfalau
Se supune la vot ordinea de zi modificată, se votează în unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea primului punct al
ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preruniversitar care vor funcționa în anul școlar 2015-2016.

Proiectul de hotarare initiat în acest sens de catre primarul comunei , însotit de
raportul compartimentului de specialitate ,au fost transmise Inspectoratului Scolar
Judetean pentru avizare. Prin adresa nr. 8483/09.01.2015 s-a dat avizul conform
pentru propunerea solicitata.
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 aprobă HCL nr. 9 din data de 12 februarie 2015 hotarare
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preruniversitar
care vor funcționa în anul școlar 2015-2016.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

2. Proiect de hotarare privind stabilirea situaţiilor care impun acordarea
ajutoarelor de urgenţă, conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei ,
în baza unui raport intocmit de compartimentul de asistenta sociala.
In sedinta de consiliu se prezinta prevederile legale in acest sens art. 28 alin (2) din
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat precum și Normele de aplicare a
acestei legi. Se prezinta proiectul de hotarare initiat cu propuneri pentru situațiile de
urgenta propuse de compartimentul de specialitate și preluate în proiectul de
hotarare.
Din cele prezentate rezulta ca prin dispoziția primarul se poate acorda ajutor de
urgența din fondurile bugetului local , cu conditia ca situațiile de necessitate, sa fie
stabilite prin hotararea consiliului local .
Se poartă discutii pe marginea punctului prezentat privind achitarea unor restente la
furnizorii de utilitati.
Această situație nu este agreata de d-nii consilieri : Borz Marinel, Hueber
Gheorghe, Somogyi Balint, Forizs Laszlo.
Se voteaza in unanimitate ca aceasta situație sa nu se regasească în hotararea
adoptata.
Nu sunt semnalate alte obiectii . Consilierii sunt de acord ca orice solicitare facută
prin care se semnaleaza situații deosebite din partea persoanelor cu probleme, sa
fie bine analizare de D-l Mate Radu primar , împreuna cu compartimentul de
specialitate si sa se emită dispoziție de acordare a ajutorului de urgență /
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primar, Se supune la vot.
Se voteaza în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10 din data de 12 februarie 2015 privind
stabilirea situaţiilor care impun acordarea ajutoarelor de urgenţă, conform art.
28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară” ECODES Salaj„ pentru derularea procedurii de atribuire a
contractelor de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de
salubrizare.
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, in baza solicitarii facute de catre Asociația de dezvoltare intercomunitară ”
ECODES Sălaj” care functiuoneaza sub tutela Consiliului Judetean Salaj.
Din solicitarea facută rezultă ca s-au înregistrat progrese în derularea proiectului ”
Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj„” Punerea în
funcțiune a noului sistem județean de colectare a deseurilor de la generatori la
stația de transfer este condiționată de existența operatorilor care vor gestiona
activitățile specifice.
Astfel se impune mandatarea asociației Ecodes Salaj, de a derula procedura de
atribuire a contractelor de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de
salubrizare. In acest sens a fost initiat proiectul de hotarare.
Nu sunt obiectii cu privire la cele mentionate . Se prezinta proiectul de hotarare
inițiat. Se supune la vot. Se voteaza în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă
HCL nr. 11 din data de 12 februarie 2015 privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară” ECODES Salaj„ pentru derularea procedurii de
atribuire a contractelor de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului
public de salubrizare.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

4. Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2015.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare a fost initiat de primarul comunei
inca în luna noiembrie a anului 2014.
Proiectul de hotarare are anexat Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul
2015, plan care cuprinde modificarile ce se vor opera in funcția publica în anul 2015.
Planul de ocupare, insoțit de proiectul de hotarare a fost transmis la Agentia
Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti, cu propunerea de promovare în grad
profesional a unui functionar public de execuție , referent de specialitate, din
debutant în gradul profesional de asistent.
Cu adresa nr.563000/2015 s-a aprobat efectuarea acestei promovari, in cursul
anului 2015. Este de mentionat faptul ca pentru anul 2015 nu se impune efectuarea
altor operații de promovare a functionarilor publici.
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. 12 din data de12 februarie 2015 Privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

5. Proiect de hotarare privind transmiterea unor bunuri din inventarul
comunei, catre SC Nusfalau Serv SRL, conform anexei.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei .
Pentru o eficienta activitate atat din partea Primariei comunei Nusfalau cat si din
partea SC Nusfalu Serv SRL se impune ca utilajele existente in proprietatea
comunei si administrarea primariei sa se transfere în administrare catre SC Nusfalau
serv SRL , pe considerentul ca această firma presteaza servicii de intretinere a
domeniului public pentru comuna Nusfalau cu caracter permanent.
Este prezentata anexa cu bunurile propuse a fi transmise, ca anexa la proiectul de
hotare initiat .
D-na consilier Imre Simona cere conducerii SC Nusfalău Serv SRL prezent la
ședință sa fie desemnată o persoană care sa raspundă de utilajele aflate în dotarea
firmei.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat . Se voteaza în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13 din data de 12 februarie 2015 privind
transmiterea unor bunuri din inventarul comunei, catre SC Nusfalau Serv SRL,
conform anexei.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiții, asfaltare strazi in comuna Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezută ca s-a intocmit documentația pentru realizarea
obiectivului de asfaltare străzi în localitatea Nusfalau, pe o lungime de 950 ml, cu o
lățime a parții carosabile de 4,0 m- 5,5.
Strazile cuprinse la asfaltare sunt : Kisfalu si Horea
Asfaltarea strazilor a fost amanita pentru ca lucrarile de canalizaresa fie inaintea
lucrării de asfaltare.
Licitația pentru lucrarea de canalizare este stbilita pentru data de 23 februarie 2015,
astfel se consideră ca această lucrare poate fi realizata pe aceste străzi înainte de
asfaltare.
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 aproba HCL nr. 14 din data de 12 februarie 2015 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții,
asfaltare strazi in comuna Nusfalau.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivul de investiții ,
asfaltare strazi in comuna Nusfalau.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei

Din cele prezentate rezută ca s-a intocmit Devizul general privind cheltuelile
necesare pentru realizarea obiectivului de asfaltare străzi în localitatea Nusfalau,
Finantarea urmeaza a se realize din fonduri de la Guvern si din bugetul local
Din bugetul de stat urmeaza a se aloca suma de 557.281 mii lei , iar din Bugetul
local suma de 33.871 mii lei
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 aproba HCL nr. 15 din data de 12 februarie 2015 privind
aprobarea cofinanțării obiectivul de investiții , asfaltare strazi in comuna Nusfalau.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 și
încheierea exercițiului bugetarpe anul 2014
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
D-l Mate Radu
Incheierea exercițiului bugetar pentru anul 2014 precum și Planul de buget pentru
anul 2015 este prezentat de d-n Ambrus Piroska – contabil.
Se discuta intai incheierea exercițiului bugetar.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se prezinta planul de buget pentru anul 2015.
La prezentarea acestui punct se pune in discuție de catre D-l consilier Forizs Laszlo,
o cerință mai veche formulată de consilierii din partea UDMR. Este vorba de
solicitarea de a se cumpara un autobus, cerință care a fost amânata.
De principiu cu autobuzul cumparat se intenționeaza asigurarea navetei elevilor din
Comuna Nusfalau la un preț mai accesibil așa cum se întămlă și în alte UAT-uri.
D-l viceprimar informeaza consilierii prezenți la sedință ca se fac demersuri în acest
sens, ca dânsul impreuna cu D-l Szabo Istvan, administrator public și D-l Csiki Bela
sofer au fost în Municipiul Zalău pentru a cere relații cu privire la autobuzele
existente la o firma care se ocupă cu vanzarea de autobuze Secondhand și au ajuns
la concluzia ca exista oferte care sunt agreate de echipa delegată pentru negociere.
D-l consilier Forizs Laszlo este nemulțumit ca nu este finalizata această inițiativă și
condiționează adoptarea bugetului local pe anul 2015 de o data certa pentru
cumpararea autobuzului.
D-na consilier Imre Simona considera ca d-nii consilieri care doresc cumpararea
autobuzului trebuie sa mearga sa-l cumpere sa-l factureze.
D-l primar informează că neadoptarea bugetului local pe anul 2015 are consecinte
asupra modalitatii de cumparare a autobuzului.
Se ajunge la o soluție de compromise conform careia banii alocați în bugetul local
pentru cumpărarea autobuzului sunt cuprinși pentru a fi cheltuiți în trim I. practic
pana la sfarșitul lunii martie.
Intrucat termenul de referinta de 45 zile de la adoptarea bugetului de stat pe anul
2015 și publicarea acestei legi în MO, expira in 14 februarie 2015, pentru a nu afecta
activitatea publica locală se angajează D-l primar sa cumpere autobuzul pâna la
sfarsitul lunii martie , iar consilierii sa adopte bugetul local pentru anul 2015.

O alta informație pe care D-l primar ține să o transmite consilierilor este ca sarcina
pentru efectuarea demersurilor de punere in legalitate a funcționarii autobuzului
revine D-lui administrator public Szabo Istvan. Demersurile se refera la opținerea
formalităților de la RAR , ARR, ITP și altele.
D-l primar este de parere ca un autobuz cumparat în strainatate poate fi achiziționat
la un preț mai convenabil comparat cu vechimea autobuzului.
D-l Borz Marinel cere garanție pentru asigurarea navetei elevilor și in situații
extreme de defectiune inopinata a autobuzului.
D-nii consilieri consideră ca se va gasi o soluție de compromise pentru eventualele
situații extreme.
Tot D-l consilier Borz Marinel propune ca in eventualitatea in care se impune
suplimentarea sumei alocate pentru cumpararea autobuzului cu o suma de pana in
2000 de euro, suma care s-ar putea regasi în calitatea bunului cumpărat sa se
aprobe suplimentarea sumei alocale în acest sens.
Se discuta alte probleme legate de buget.
-d-na Consilier Imre Simona se intereseaza de ce costa asa mult amenajarea unui
laborator la Scoala Gimnaziala Petri Mor.
D-l primar informeaza ca estimarea cheltuelilor cu dotarea laboratorului s-a facut în
baza informațiilor primate de la un directr de Liceu, unde s-a amenajat un asemenea
laborator.
- d-na Consilier Imre Simona este de parere ca este mai important a se aloca bani
pentru scoala decat sa se amenajaze subsolul de la cladirea grădiniței vechi. La
scoala centrala termica este insuficient dimensionata , nu se asigura caldura
necesara in sălile de clasă , elevilor nu li se asigură o temperatură optima pentru
studiu, este de parare D-l Foris Csaba consilier si viceprimar.
- D-l consilier Hueber este interesat de lucrările planificate pentru a fi efectuate în
acest an la muzeu.
- D-l primar propune întocmirea unei evaluari de catre specialiști pentru a estima
chletuelile ce le implică amenajarea fațadei, întarirea boltelor care sunt compromise,
cad caramizile care nu au priză .
- D-l primar propune ca banii alocați pentru cumpărarea tractorului după ce se
recupereaza de la FEADR sa fie realocati pentru muzeu două miliarde de lei iar
pentru scoala un milliard de lei.
D-l consilier Forizs Laszlo propune alocare de fonduri pentru amenajarea unei
parcari pentru Biserica Reformată și pentru parcarea de la obor.
D-l consilier Varga Mihaly se intereseaza de situația cumpărarii casei din satul
Bilghez.
D-nul primar informează că după finalizarea actelor de proprietate pentru casa din
Bilghez se vor face demersuri pentru cumpărare.
Nu sunt alte probleme supuse discuției.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 16 din data de 12 februarie 2015 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2015 și încheierea exercițiului bugetarpe
anul 2014
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2015 la SC
Nusfalau serv SRL și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
D-l Mate Radu
Planul de buget pe anul 2015 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014 este
prezentat de D-na economist Fulop Silvia.
Nu sunt probleme cu privire la cele prezentate
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 17 din data de 12 februarie 2015 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2015 SC Nusfalau serv SRL și încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2014
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune pentru
înbunătățirea situație romilor la nivelul comunei Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
D-l Mate Radu
La propunerile facute pentru nominalizarea membrilor din Grupul de lucru local s-au
aplicat prevederile legale în domeniu.
Nu sunt probleme cu privire la cele prezentate
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se aproba HCL nr. 18 din data de 12 februarie 2015 privind
aprobarea planului local de actiune pentru înbunătățirea situație romilor la
nivelul comunei Nusfalau Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se
trece la discutarea următorului punct.
Diverse:
D-l primar informează consilierii locali ca se dorește preluarea obieceiului de la alte
comunitați locale de a organiza in perioada sezonului rece un concurs de ” Taierea
porcului” si de calificarea prestației măcelarului. In acest an s-a stabilit ca acest
concurs să fie organizat pe data de 28 februarie 2015.
Concursul consta în înscrierea unor echipe în concurs care pe locația propusa ,
curetea Caminului cultural își vor amenaja toate cele necesare tăieri porcului.
Consilierii locali sunt invitați să participle efectiv cu o echipă și să-și taie propriul
porc.
Nu sunt alte probleme de discutat, sedința se încheie.
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