Nr. 6 din 4 iuIie 2013

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 4 iulie 2013 ora 18, şedinţa la care participa 12
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
D-l Szabo Istvan nu este prezent intrucat si-a dat demisia din functia de consilier
local.
La această ședință participă în calitate de invitat D-l Maier Elemer, director la
Scoala Generală Petri Mor și D-l Hueber Gheorghe în calitate de viitor consilier
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. 208 din 27
iunie 2013, 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 27 iuniu 2013, 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
27 iunie 2013
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 27
iunie 2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier a D-lui Szabo
Istvan
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a D-lui
Hueber Gheorghe
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
5. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic Zonal
pentru SC Rehi SRL
6. Proiect de hotarare privind aprobarea graficului de rambursare a banilor
de naveta achitați necuvenit pentru profesorii de la Scoala Gimnaziala
”Petri Mor”
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu
încarcător frontal și tocător cu braț.

După prezentarea ordinii de zi D-l primar Mate Radu , cere aprobarea inscrierii la
ordinea de zi a punctului 8 Proiect de hotarare privind aprobarea contractării de
servicii juridice de asistență și reprezentare în instanță, în litigiile din domeniul
contenciosului administrative.
Consilierii prezenti nu au obiectii cu privire la propunerea facută .
Ordinea de zi ce urmeaza a se supune la vot cuprinde 8 puncte după cum
urmează:
1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier a D-lui Szabo
Istvan
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a D-lui
Hueber Gheorghe
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
5. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic Zonal
pentru SC Rehi SRL
6. Proiect de hotarare privind aprobarea graficului de rambursare a banilor
de naveta achitați necuvenit pentru profesorii de la Scoala Gimnaziala
”Petri Mor”
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu
încarcător frontal și tocător cu braț.
8 Proiect de hotarare privind aprobarea contractării de servicii juridice de
asistență și reprezentare în instanță, în litigiile din domeniul contenciosului
administrative.
Se supune la vot ordinea de zi prezentata.
Se voteaza în unanimitate.
Nemaifiind alte probleme la partea introductive se trece la discutarea primului
punct al ordinii de zi.

1.Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta
Acest punct al ordinii de zi a fost înscris ca urmare a terminarii mandatului de
presedinte de sedință a D-lui Somogy Balint, pentru ca noul presedinte ales să
conducă lucrările actualei sedintei.
Propunerea pentru alegerea presedintelui de sedintă este făcută de D-l consilier
Forizs Laszlo. Este propus D-l Torkos Csaba. Nu se fac alte propuneri.
Se supune la vot propunerea facută.
Se voteaza în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din data
de 4 iulie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului lunct.
2.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier a D-lui
Szabo Istvan.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, in baza demisiei scrise a d-lui Szabo Istvan.

D-l Szabo Istvan a fost consilier ales pe lista UDMR. Primaria Comunei
Nusfalau a organizat concurs pentru ocuparea postului de administrator public,
concurs la care a participat D-l Szabo Istvan. In urma clasificarilor facute D-l
Szabo Istvan a fost declarat admis. Această functie fiind incompatibilă cu cea de
consilier local , D-l Szabo Istvan a optat pentru calitatea de angajat in aparatul
de specialitate al primarului .In urma angajarii D-l Szabo Istvan si-a dat
demisia.Se prezintă materialul pregatit pentru acest punct al ordinii de zi, se
prezinta proiectul de hotarare.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat; sevotează în unanimitatr. Cu
12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 21 din data de 4 iulie 2013 privind
incetarea mandatului de consilier a D-lui Szabo Istvan.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a Dlui Hueber Gheorghe
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei D-l Mate Radu și are la baza adresa 22/26.04.2013 prin care se
confirmă calitatea de membru de partid a D-lui Hueber Gheorghe și se solicita
validarea in functia de consilier local.
Comisia de validare a consilierilor formată din D-l Borz Marinel-Ioan presedinte
Bernat Elena secretar, Osz Andras, Imre Simona și Kallai Victor membrii,
analizează situația D-lui Hueber Gheorghe, stabilind ca nu sunt incompatibilități
pentru functia de consilier local. Se consemneaza cele constatate întrun process
verbal.
Nu sunt obiectii cu privire la proiectul de hotarare initiat.
Se supune la vot; se votează în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL
nr. 22 din data de 4 iulie 2013 privind validarea mandatului de consilier
local a D-lui Hueber Gheorghe
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct.
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
Proiectul de hotarare la acest punct al ordinii de zi este initiat de primarul
comunei .
D-na contabila Ambrus Piroska este prezenta la sedintî și prezinta modul de
repartizare a sumelor ce fac obiectul rectificarii.
D-l primar detailează modul de utilizare a banilor cuprinși în rectificarea de buget.
Se propune alocarea fondurilor pentru amenajarea zonelor de picnic asa cum
prevede Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
Noua lege prevede ca picnicul se va putea desfasura doar in locuri special
amenajate si stabileste amenzi pentru pesroanele care arunca deseurile in alte
locuri decat cele special amenajate sau pentru tulburarea ordinii publice, cu
ocazia desfasurarii acestei activitati.

Legea defineste activitatea de picnic ca orice activitate de recreere, desfasurata
in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului
sau al unitatilor administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane si care
presupune consumul de bauturi si/sau alimente, precum si, dupa caz, aprinderea
ori nu a focului.
Potrivit legii, desfasurarea activitatilor de picnic este permisa doar in urmatoarele
zone:
- zone special amenajate pentru activitatile de picnic – zonele apartinand
domeniului public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale,
dotate cu utilitati si facilitati pentru desfasurarea activitatilor de picnic si in care
aprinderea focului este permisa;
- zone indicate pentru activitatile de picnic – zonele indicate in planurile de
zonificare ale parcurilor aflate in intravilanul localitatilor, precum si zonele
limitrofe padurilor situate in intravilanul localitatilor, in care sunt permise activitati
de picnic, cu exceptia aprinderii focului.
Desfasurarea activitatilor de picnic este permisa si in alte zone decat cele
prevazute mai sus, doar in conditiile organizarii de evenimente ocazionale,
autorizate potrivit legii.
Administratorii zonelor in care se desfasoara activitatile de picinic sunt obligati sa
asigure amenajarea corespunzatoare a zonelor de picnic, prin interventii minime
asupra mediului natural, fara efectuarea de defrisari, modificari ale malurilor sau
albiilor apelor ori betonari sau asfaltari ale solului.
Persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic sunt obligate, sub
sanctiunea platii unor amenzi cuprinse intre 100 si 5.000 lei:
- sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate;
- sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate
corespunzator categoriei de deseuri;
- sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa il supravegheze in
permanenta;
- sa respecte orarul de desfasurare a activitatii de picnic corespunzator zonei
respective;
- sa lase locul in care au desfasurat activitatea de picnic curat si nealterat;
- sa parcheze autovehiculele doar in zonele special amenajate in acest scop;
- sa foloseasca pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice doar locurile special
amenajate;
- sa nu foloseasca produse de igiena personala la o distanta mai mica de 30 m
fata de cursurile de apa;
- sa nu spele obiectele care au deservit activitatii de picnic in apele din
vecinatatea zonei special amenajate pentru activitatile de picnic sau a zonei
indicate pentru activitatile de picnic;
- sa nu hraneasca animalele salbatice;
-s a nu indeparteze, sa nu raneasca ori sa nu distruga plantele, animalele, rocile
sau orice alte elemente ale cadrului natural si/sau construit;

- sa nu posteze semne sau mesaje;
- sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, viata salbatica sau
alti vizitatori;
- sa nu arunce tigari, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse in alte locuri decat in
cele special amenajate;
- sa respecte ordinea publica si bunele moravuri, conform prevederilor legislatiei
in vigoare;
- sa nu desfasoare activitati de picnic in afara zonelor special amenajate pentru
activitatile de picnic si/sau a zonelor indicate pentru activitatile de picnic.
Aprinderea focului in alte locuri decat cele special amenajate sau lasarea
nesupravegheata a acestuia se pedepseste cu amenda de la 2.000 lei la 5.000
lei.
De asemenea, desfasurarea activitatilor de picnic in afara zonelor special
amenajate pentru activitatile de picnic si/sau a zonelor indicate pentru activitatile
de picnic se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 si 3.000 lei.
Constatarea contraventiilor se face de catre reprezentantii Garzii Nationale de
Mediu, autoritatile administratiei publice locale, de catre ofiterii si agentii de
politie, agentii din cadrul Jandarmeriei, precum si de catre agentii Politiei locale.
Pentru asigurarea acestor cerinte se propune alocarea de fonduri atat pentru
satul Nusfalau cît și pentru satul Bilghez.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat cu anexele ce reflecta modul de
repartizare a sumelor ce fac obiectul rectificarii bugetului local .
Se voteaza în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 23 din 4 iulie
2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic
Zonal pentru SC Rehi SRL
La acest punct al ordinii de zi se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei precum și Nota de fundamentare.
Aceste documente au la baza Planul Urbanistic Zonal intocmit de Biroul
individual de arhitectura” Corneliu Zebacinschi”
In documentatie sunt cuprinse două zone pentru a fi incluse în intravilanul
localitatii, o zona pentru construirea unorspații pentru activitați industriale, spații
de depozitare și transport marfă, birouri și altele.
A doua zona este destinată pentru locuințe de serviciu.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se prezinta proiectul de hotarare, se supune la vot se voteaza in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 24 din 4 iulie 2013 privind aprobarea
extinderii Planului Urbanistic Zonal pentru SC Rehi SRL.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea
următorului punct .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea graficului de rambursare a
banilor de naveta achitați necuvenit pentru profesorii de la Scoala Gimnaziala
”Petri Mor”
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau și are la baza solicitarea facuta de catre Camera de Conturi
Salaj , conform pct. 9.2 din Deciziei nr. 42/27.12.2012.
Conform acestui punct naveta cadrelor didactice a fost decontata fara a se aplica
diminuarea cu 25% conform Legii nr. 118/2010 și majorarea cu 15% conform
legii nr. 285/2010.
In baza acestei solicitari Scoala Generala Petri Mor a facut un grapfic de
rambursare cu respectarea și aplicarea prevederilor legale mai sus mentionate,
pentru care se solicita o aprobare a Consiliului local .Nu sunt obiectii cu privire la
cele mai sus mentionate. Se prezinta proiectul de hotarare initiat. Se voteaza în
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din data de 4 iulie 2013
privind aprobarea graficului de rambursare a banilor de naveta achitați
necuvenit pentru profesorii de la Scoala Gimnaziala ”Petri Mor”
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu
încarcător frontal și tocător cu braț.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau și are la baza Programul national pentru dezvoltare rurală
2007-2013, axa IV LEADER, Planul de dezvoltare locală a teritoriului
Obiectivul general al Axei IV – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea
initiaţivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea
actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.
Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor
locali de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea
teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural,
etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER va fi programată şi
coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea,
vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care
vor acţiona.
Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente,
ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul
comunităţilor.
Se prezinta proiectul de hotarareinițiat de primarul Comunei Nu sunt obiecții cu
privile la cele prezentate.
Se supune la vot ; se votează în unanimitate Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL
nr. 26 din data de 4 iulie 2013 privind aprobarea achizitionarii unui tractor
cu încarcător frontal și tocător cu braț.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării de servicii juridice de
asistență și reprezentare în instanță, în litigiile din domeniul contenciosului
administrative.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, care in urma analizei Deciziei emise de camera de Conturi Salaj, a
procesului verbal intocmit în urma contolului efectuat in intrevalul noiembrie –
decembrie 2012, perioada in care s-a evaluat activitatea desfașurata în perioade
1 ianuarie – 31 decembrie 2011, a costatat sesizarea acordarii unui spor de
dispozitiv la salariul functionarilor publici, spor considerat nelegal de catre Curtea
de conturi cu toate ca a fost acordat în baza unei sentinte civile , irevocabile.
Pentru a avea parte de o actiune civilă justă și echitabilă D-l primar considere ca
angajarea unui aparator care sa reprezinte interesele primarului comunei este de
bun augur.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare , se voteaza în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 27 din data de 4 iulie 2013
privind aprobarea contractării de servicii juridice de asistență și
reprezentare în instanță, în litigiile din domeniul contenciosului
administrative.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedința se încheie.
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