Nr. 7 din 19 septembrie

2013

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa ordinara din 19 septembrie 2013 ora 18, şedinţa la care
participa 10 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Absenti motivati de la această sedință, pe probleme de sănatate, internati la
spital sunt D-l consilier Hueber Gheorghe și D-l consilier Rainbold GyorgyRudolf, iar d-l consilier Forizs Laszlo este plecat in străinatate.
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. 556 din 12
septembrie 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 4 iulie 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
4 iulie 2013
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 4 iulie
2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aprobare a
conditiilor de acces pentru regimul infrastructurii rețelelor de comunicații
electronice
3. Proiect de hotarare privind casarea unor bunuri din domeniul public și
privat.
4. Proiect de hotarare privind modificarea unor taxe locale
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Se supune la vot ordinea de zi prezentata, se voteaza în unanimitate.
Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
La acest punct al ordinii de zi prezinta un raport contabil d-na Ambrus Piroska.
Rectificarea consta în insușirea Dispozitiei nr. 585 emisa de primarul comunei
pentru virarea unor credite bugetare din trim IV in trim III.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate
Se prezinta proiectul de hotarare

Se voteaza in unanimitate
Cu 10 voturi pentr se adopua HCL nr. 28 din 19 septembrie 2013 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2013
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aprobare a
conditiilor de acces pentru regimul infrastructurii rețelelor de comunicații
electronice
Acest punct al ordinii de zi are la paza prevederile Legii nr. 154/2012 privind
regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare si Regulamentul privind
aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei
Nusfalau ăn vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură, precum și măsurile
privind construirea de rețele de comunicații electronice sunt inițiate de primarul
comunei.
Se prezinta dreptul de acces pe proprietatile publice sau private ale comunei cu
respectarea principiulșui minimei atingeri aduse proprietății.
Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces
daca respectă condițiile stabilite conform Regulamentului
In Regulament sunt stabilite documentele ce trebie sa le prezinte furnizorii de de
rețele de comunicații.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la cele prezentate
Se spupune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se voteaza în unanimitate
Cu 10 voturi pentru se adopta HCL nr. 29 din 19 septembrie 2013 privind
aprobarea Regulamentului de aprobare a conditiilor de acces pentru
regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare privind casarea unor bunuri din domeniul public și
privat.
Acest punct al ordinii de zi are la baza lista prezentata de unitațile de invațamant
de pe raza UAT Nusfalau precum și lista cuprinzand bunurile propuse pentru
casare din patrimonial comunei Nusfalau
Se prezinta anexele cu bunurile propuse pentru casare
Referitor la bunurile propuse pentru casare pe lista UAT Nusfalau se aflla si
tractorul U650.
D-l consilier Varga Mihaly propune ca tractorul sa fie transferat catre SC
Nusfalau ser SRL
Nu sunt obiectii cu privire la cele propuse

Se aproba in unanimitate trecerea tractorului in administrarea SC Nusfalau Serv
SRl
Nu sunt alte obiectii din partea consilierilor cu privire la cele prezentate
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Se supune la vot
Se voteaza in unanimitate
Cu 10 voturi pentru se adopta HCL nr. 30 din 19 septembrie 2013 privind
casarea unor bunuri din domeniul public și privat.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.
4. Proiect de hotarare privind modificarea unor taxe locale
La acest punct proiectul de hotarare este initat de primarul comunei la
propunerea administratorului public care motiveaza modificarea acestor taxe ca
urmare a unor modernizari facute la targul de animale.
Se propune modificarea unor taxe si tarife la vanzarea cerealelor, ambalate si
vrac, pentru material lenos, si arbusti, pentru folosirea platourilor, meselor
agricole acoperite si neacoperite, si pentru diferite mijloace de transport.
Se prezinta proiectul de hotarare initiat , cu anexa ce cuprinde tarifele propuse
Se voteaza in unanimitate
Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 31 din 19 septembrie 2013 privind
modificarea unor taxe locale
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct

6.

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei ca urmare a faptului ca peripoada calendaristica de trei luni de la
alegera actualului presedinte a trecut, pentru a nu crea un vid la următoarea
ședința a fost initiat acest proiect de hotarare.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate
Se fac propuneri pentru noul presedinte
D-l Borz Marinel propune pe D-l Foris Csaba
Nu se fac alte propuneri
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat
Se voteaza în unanimitate
Cu 10 voturi pentru se adopta HCL nr. 32 din 19 septembrie 2013 privind
alegerea presedintelui de sedinta
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedința se încheie.
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