Nr. 3 din 2 aprilie 2015

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 2 aprilie 2015 ora 18, şedinţa la care participa 12
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absent este D-l Renbold 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 și D-l Varga Laszlo administrator
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
martie 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,
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 12 februarie 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
12 februarie 2015.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 12
februarie 2015, se votează în unanimitatea.
Procesul verbal se posteaz[ pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind însușirea pretului de cumparare a autobuzului
marca Setra și înregistrarea acestuia în inventarul comunei Nusfalau
2. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosință gratuită a autobuzului
marca Setra catre SC Nusfalau Serv SRL
3. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatiei
4. Proiect de hotarare privind insusirea Dispozitiei nr.129 din 9 martie 2015 de
rectificare buget local
5. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor practicate pentru inchirierea
autobuzului marca Setra de catre SC Nusfalau Serv SRL
6. Proiect de hotarare privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor
servicii de utilităţi publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de
sarcini a serviciilor de utilităţi publice, respectiv atribuirea acestei gestiuni
delegate în favoarea SC NUSFALAU SERV SRL în conditiile art. 311 din Legea
51/2006
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
Se supune la vot ordinea de zi prezentată; Se voteaza în unanimitate.
Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare privind însușirea pretului de cumparare a

autobuzului marca Setra și înregistrarea acestuia în inventarul comunei
Nusfalau.
La acest punct al ordinii de zi informarea este prezentat de dl Mate Radu
primarul comunei .
Se prezinta valoarea facturata a autobuzului precum și cheltuelile conexe ,
determinate de cautarea autobuzului la diferiti dealeri auto din Germania,
Olanda, combustibilul folosit pentru parcurgerea drumului de la vanzator la
cumparator, precum și taxele legale pentru inscrierea in circulatie.
Capacitatea autobuzului este de 112 locuri , fabricat în anul 2013.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ./ Se supune la vot.
Se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din data de 2 aprilie 2015 privind
însușirea pretului de cumparare a autobuzului marca Setra și înregistrarea
acestuia în inventarul comunei Nusfalau.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind transmiterea în folosință gratuită a
autobuzului marca Setra catre SC Nusfalau Serv SRL
La acest punct al ordinii de zi se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei Nusfalau, prin care se propune ca autobuzul sa fie în administrarea SC
Nusfalau Serv SRL. Cheltuelile de intretinere sa fie acoperite din veniturile
realizate.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. Se prezinta proiectul de hotarare
initiaT. Se supune la vot, se votează în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din data de 2 aprilie 2015 privind
transmiterea în folosință gratuită a autobuzului marca Setra catre SC
Nusfalau Serv SRL
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatiei
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau.
Proiectul de hotarare a fost initiat în baza ofertei de donație facute de soții Gui
Nicolae- Dan și Gui Monica.
Din cele prezentatte rezultă că s-a cumpărat un teren, care a fost parcelat pentru
mai multe locri de casă , și o parcelă s-a pastrat pentru drum de acces la loturile
vandute.
Pentru ca acest teren ce are destinație de acces să poată beneficia de toate
utilitățile de care beneficiază străzile comunei, proprietare au decis ca acest

teren să fie donat pentru a fi cuprins în domeniul public al comunei Nușfalău cu
destinație de stradă.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. Se acceptă donația facută. Se
prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarului comunei , conform careia se
aprobă donația , se delega D-l Foris Csaba pentru reprezentarea intereselor
comunei la Notariatul Public precum și suportarea cheltuelilor aferente donatiei
din bugetul local.
Se supune la vot. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 21 din data de 2
aprilie 2015 privind acceptarea unei donatiei
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

4. Proiect de hotarare privind insusirea Dispozitiei nr.129 din 9 martie 2015
de rectificare buget local
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul
comunei , în baza Dispoziției nr. 129 din 9 martie 2015 prin care s-au facut virări
de credite din trimestrul III , în trim I al anului 2015.
Rectificarea facută prin dispoziție, a fost comunicata de catre Administrația
județeană a Finanțelor Publice Sălaj, suma rectificată fiind necesara pentru
completarea fondului de salarii în invățămant.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarului comunei , Se supune la vot.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 22 din data de 2 aprilie 2015 privind
insusirea Dispozitiei nr.129 din 9 martie 2015 de rectificare buget local
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor practicate pentru
inchirierea autobuzului marca Setra de catre SC Nusfalau Serv SRL
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de către primarul
comunei Nusfalau.
Se aduce în discuție tariful practicat de alte comune care au în proprietate
autobuze.
Se discută posibilele cheltueli ocazionate de intreținerea autobuzului pentru
efectuarea navetei. Astfel se concluzionează un preț de 60 lei /lună pentru
abonament și de 4,5 lei /km. pentru închirieiri pe diferite rute.
Prețurile pot fi ajustate prin modificari la prezenta propunere, ce urmează a fi
aprobate prin HCL.
Nu sunt obiectii cu privire la cele propuse.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarului comunei , Se supune la vot.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 23 din data de 2 aprilie 2015 privind
stabilirea tarifelor practicate pentru inchirierea autobuzului marca Setra de
catre SC Nusfalau Serv SRL.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor
servicii de utilităţi publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de
sarcini a serviciilor de utilităţi publice, respectiv atribuirea acestei gestiuni
delegate în favoarea SC NUSFALAU SERV SRL în conditiile art. 311 din Legea
51/2006
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul
comunei Nusfalau.
Proiectul de hotarare are la baza Decizia Camerei de conturi Salaj, prin care s-a
stabilit că pentru prestarea serviciilor de către Nusfalau ser catre Comuna
Nusfalau se impune delegarea acelor servicii de utilităti publice în baza unor
contracte de delegare si caiete de sarcini . Astfel este initiat un contract de
delegare cu mai multe anexe și caiete de sarcini. Se prezinta tipurile de servicii
delegate , ca anexe la proiectul de hotarare initiat precum și Caietele de sarcini.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. Se supune la vot proiectul de
hotarare initiat .
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 24 din data de 2 aprilie 2015 privind
aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilităţi publice, a
regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor
de utilităţi publice, respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate în favoarea
SC NUSFALAU SERV SRL în conditiile art. 311 din Legea 51/2006
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei . Din partea consiliului local dl Borz Marinel propune ca presedinte de
sedință pe dl Szabo Istvan .
Nu se fac alte propuneri. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din data de
2 aprilie 2015 privind alegerea presedintelui de sedință.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea unor
probleme diverse.
Dl Borz își exprimă mulțumirea cu privire la autobizul achiziționat.
Dl Kallai Victor aduce la cunostința consilierilor organizarea unor evenimenbte
culturale ocazionate de prima aniversare a zilei romilor pe data de 8 aprilie 2015.
Dl primar adduce la cunostinta consilierilor ca trebuie rezolvata naveta elevilor
din satul Bilghez.
Dl Szabo Istvan propune organizarea unei zile de curatire generala a autobuzului
cu ajutorul navetistilor elevi. Consilierii propun ca acesta activitate sa fie
suprevegheata chiar de consilierul care a propus aceasta activitate.
Dl Hueber Gheorghe propune ca scaunele din autobus sa fie protejate cu husa.
Dna Bernat Elena doreste rezolvarea situatiei elevilor navetisti din satul
Bilghez.Nefiind alte probleme sedinta se incheie.
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