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Nr. 278 din 16.01.2020 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 1 

Incheiat azi 16 ianuarie   2020   
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 3  din 9 ianuarie 2020  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 133 
alin (2)  lit. a din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ 
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : Viceprimarul comunei domnul Torkos Csaba, care are si 
functia de consilier local este absent pe caz de boală  
Din proprie initiativă la această ședintă nu participă nimeni. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin (1) din OUG nr. 
57 din 2019 privind Codul Administrativ  
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, administratorul 
public, domnul Szabo Istvan și secretarul general al comunei D-na Rad Maria-
Elisabeta. 
Sedința este deschisă de domnul primar Mate Radu , care salută prezența 
consilierilor la ședință și  urează ”La mulți ani” cu sănătate și împliniri în noul an.  
In conformitate cu prevederile  art. 138 alin (15) din OUG nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ procesul verbal  si documentele  şedinţei ordinare , din data 
de 16 decembrie  2019, 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 , se supune 
la vot, se votează în unanimitatea.  
Documentele care au fost dezbătute în şedinţă, se depun într-un dosar special al 
şedinţei, numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul 
general al comunei , după aprobarea procesului-verbal, conform reglementărilor 
de la art. 138 alin (16)  din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei, în termen de 3 zile de 
la data aprobării procesului –verbal al ședinței (art. 138 alin (17). 
In conformitate cu prevederile art.135 alin (1) din Codul administrativ, proiectul 
ordinii de zi  se redactează de către secretarul general al comunei, și 
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compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
anexă la documentul de convocare la propunerea primarului,  în condițiile legii și 
se aprobă cu majoritate simplă  la propunerea primarului,  care a cerut  
convocarea consiliului local ( art. 135 alin 7- din Codul administrativ) 
Se prezintă proiectul ordinii de zi : 
 
Primarul comunei prezintă proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 

Conform art. 135 alin (7)  ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate 
simplă, la propunerea celui care a cerut convocarea consiliului local.  
Se prezintă ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de sedință 
2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea rețelei scolare pentreu anul solar 2020-2021 
 
4. Poiect  de hotarâre privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei în 
A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în 
cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit regelmentărilor OUG 
74/2018 
5. Poiect  de hotarâre privind însuțirea Dispoziției nr. 1 Din data de  7 ianuarie 2020 
Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 2019, 
precum și a activității autofinantate,sursa E, pe anul 2019. 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 36318,90 lei 
cu TVA inclus pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural Nușfalău  din 
excedentul anului 2019. 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului cuprinzând 
acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor 
de ajutor social .  

 
Întrucât după convocarea consilierilor locali în ședința ordinară primarul comunei a mai 
inițiat proiecte de hotărâri care sunt necesare și pot fi înscrise pe ordinea de zi, se 
solicită completarea proiectului ordinii de zi la dispoziția de convocare nr. 3 din 9 
ianuarie 2020, cu următoarele proiecte de hotărâri: 
-Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 2.550  lei cu TVA 
inclus, pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural Bilghez  din excedentul 
anului 2019. 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea efecuării lucrări  ” Extindere rețele electrice de 
joasă tensiune în localitatea Nușfalău judetul Sălaj”  de catre  SDEE Electrica Distribuție 
Transilvania Nord – SDEE Zalău 
-Proiect de hotarâre privind desemnarea celui de al treilea consilier local , în consiliul de 
administratie a Liceului  Tehnologic ” Petri Mor ” Nușfalău 
Consilierii prezenti la ședință nu au obiecții cu privire la propunerea făcută. 
Se prezintă ordinea de zi cu completările agreate: 
1.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de sedință 
2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea rețelei scolare pentreu anul solar 2020-2021 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol al 
comunei Nușfalău 
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4. Poiect  de hotarâre privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei în 
A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în 
cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit regelmentărilor OUG 
74/2018 
5. Poiect  de hotarâre privind însuțirea Dispoziției nr. 1 Din data de  7 ianuarie 2020 
Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 2019, 
precum și a activității autofinantate,sursa E, pe anul 2019. 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 36318,90 lei 
cu TVA inclus pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural Nușfalău  din 
excedentul anului 2019. 
7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului cuprinzând 
acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor 
de ajutor social .  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 2.550  lei cu 
TVA inclus, pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural Bilghez  din 
excedentul anului 2019. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efecuării lucrări  ” Extindere rețele electrice de 
joasă tensiune în localitatea Nușfalău judetul Sălaj”  de catre  SDEE Electrica Distribuție 
Transilvania Nord – SDEE Zalău 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea celui de al treilea consilier local , în 
consiliul de administratie a Liceului  Tehnologic ” Petri Mor ” Nușfalău 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. Se supune la vot proiectul ordinii de zi .  
Se votează în unanimitate 
Întrucât domnul președinte  de ședință și-a finalizat mandatul în luna decembrie 2019, 
se supune spre dezbatere primul punct de pe ordinea de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de sedință 
La acest punct al ordinii de zi propunerea este facută de domnul consilier Osz Andras, 
care propune ca președinte de ședință pe domnul Varga Mihaly. 
Nu se fac alte propuneri ; 
Se supune la vot propunerea facută. Se votează în unanimitate. 
Cu 12 votuiri pentru , fără abțineri sau voturi împotrivă se adoptă HCL nr. 1 din data de 
16 ianuarie 2020 privind alegerea președintelui de ședință. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 
2020-2021 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre  a fost inițiat de către primarul 
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu, în baza anexei întocmite de către Liceul 
tehnologic ”Petri Mor”, cu respectarea prevederilor OMEN nr. 5090/30.09.2019 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat. 
Documentația astfel pregătită a fost transmisă către  Inspectoratul Scolar județean, 
pentru acordarea avizului conform .  
În baza avizului conform nr. 11878 din 11 decembrie 2019, proiectul de hotărâre a fost 
însctris pe proiectul ordinii de zi. 
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Au fost prezentate materialele ce vizează acest punct al ordinii de zi, fără obiecții din 
partea consilierilor locali. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat . Se votează în unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol 
al comunei Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de către primarul comunei 
domnul Mate Radu. 

Registrul agricol naţional (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care 
gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de 
către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.   
Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate 
componentă a unităţii administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta 
cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile 
interesate a datelor gestionate de către acesta.  
Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire 
a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii 
administrative de care dispune.   
Domnul primar face referire la posibilitatea legala de a ține evidenta registrului agricol 
doar în format electronic, cu mențiunea că formatul electronic este obligatoriu. Folosirea 
ambelor variante este  o muncă  ce implică  mai mult timp. Asigurarea variantei  fizice 
cu inscrierea datelor în registre speciale precum și actualizarea periodica a acestor date 
necesită mult timp.  
Intrucât evidența scrisă este la rândul ei o formă care reflectă situația bunurilor din 
gospodăriile  proprietarilor de pe raza comunei Nușfalău , domnul primar solicită 
amânarea acestui proiect de hotărâre. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea 
următorului punct. 

 
 4. . Poiect  de hotarâre privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei 
în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate 
în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit regelmentărilor OUG 
74/2018 

Legat de acest punct al ordinii de zi care a fost inițiat de către primarul comunei 
la propunerea ADI ECODES în vederea desemnării reprezentantului comunei în AGA 
se evidențiază numultumirea legat de modul de majorare a tarifelor pentru  colectarea 
deșeurilor menajere. 

 Taxele practicate la nivelul comunei în anul 2019 pe persoana este de 40 lei/an. 
Pentru anul 2019 taxele colectate de la populație au acoperit integral cheltuelile cu 
ridicarea si transportul gunoiului menajer.  
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Dacă se preconizează majorarea tarifelor practicate de către firma Instalros  care 
colectează gunoiul actualele taxe nu vor acoperii cheltuelile cu colectarea gunoiului 
menajer in anul 2020. 
În baza acestui considerent consilierii locali sunt de acord cu mandatarea domnului 
primar în vedererea reprezentării comunei în adunarea generală ADI Ecodes , dar fară 
să-și dea acordul cu privire la majorarea tarifelor . 
Cu această mentiune care se impune a fi respectată , se supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
mandatarea primarului/reprezentantului Comunei în A.G.A. ADI ECODES în 
vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  
Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit regelmentărilor OUG 
74/2018 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
   
        5. Poiect  de hotarâre privind însușirea Dispoziției nr. 1 Din data de  7 ianuarie 
2020 Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 
2019, precum și a activității autofinantate,sursa E, pe anul 2019. 
 
La acest punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei în 
baza Dispoziției nr. 1 din 7 ianuarie prin care s-a aprobat acoperirea deficitului     la 
secțiunea de dezvoltare  și la activități autofinanțate pe anul 2019 din excedentul anului 
2020. 
Este o prevedere legală , care permite evidențierea  reală a sumelor ce reprezintă 
excedent , în sensul că din sumele economisite în anii anteriori se scade suma ce nu 
poate fi acoperită strict din veniturile anului 2019 , ceea ce reprezintă diferenta rămasa 
la suma economisită. 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerea făcută. 
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
însuțirea Dispoziției nr. 1 Din data de  7 ianuarie 2020 Privind acoperirea definitiva 
a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 2019, precum și a activității 
autofinantate,sursa E, pe anul 2019. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
 6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 
36318,90 lei cu TVA inclus pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural 
Nușfalău  din excedentul anului 2019. 
La acest punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei în 
baza lucrărilor executate și facturate la Căminul cultural Nușfalău pentru care se 
propune efectuarea plăților din excedentul anului 2019.  
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Nu sunt obiecții din partea consiulierilor la propunerea făcută. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 36318,90 lei cu TVA inclus pentru 
lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural Nușfalău  din excedentul anului 
2019. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
  7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului 
cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
a  beneficiarilor de ajutor social .  
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei la 
propunerea compartimentului de asistență socială în vederea aprobării lucrărilor 
propuse  a se realiza în cursul anului 2020 cu beneficiarii de venit minim garantat.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor la propunerea făcută. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
aprobarea pentru anul 2020 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor de ajutor social .  
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 
2.550  lei cu TVA inclus, pentru lucrarea de Modernizare și dotare cămin cultural 
Bilghez  din excedentul anului 2019. 
La acest punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei în 
baza lucrărilor executate și facturate la Căminul cultural Bilghez pentru care se propune 
efectuarea plăților din excedentul anului 2019.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor la propunerea făcută. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
aprobarea efectuării unei plăți în sumă de 2.550  lei cu TVA inclus, pentru lucrarea 
de Modernizare și dotare cămin cultural Bilghez  din excedentul anului 2019. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
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        9.Proiect de hotărâre privind aprobarea efecuării lucrări  ” Extindere rețele 
electrice de joasă tensiune în localitatea Nușfalău judetul Sălaj”  de catre  SDEE 
Electrica Distribuție Transilvania Nord – SDEE Zalău 
Proiectul de hotărâre are la bază documentația întocmită de către SDEE Zalău 
în care se evidențiază terenul ce va fi ocupat definitiv prin realizarea lucrării solicitate de 
către comuna Nușfalău în vederea electrificării zonei propuse. 

Zona ce face obiectul studiului este situat pe DJ 191 C  cu acces din DJ191 D. 

In această zonă sunt situate puncte de lucru pentru diferite firme care nu au acces la 

reteaua electrică din lipsa liniei de joasă tensiune. 

Legat de posibilitățile de efectuare a liniilor de joasă tensiune , doamna consilier 

Imre Simona se interesează de posibilitatea extinderi acestor linii de joasă tensiune 

și pe zona ”ciceul mic” pe strada nou inființată din spatele  oborului , până în 

drumul Boghișului, în ideia in care sigur vor fi extinderi de  zone rezidentiale,  

această zonă fiind probabil propice pentru construirea de noi case. 

Domnul primar este de părere că electrificarea zonelor este posibilă ,sigur cu o 

cofinanțare din bugetul local. In varianta domnului primar  extinderea zonei 

locuibile este din strada Abatorului spre loc. Zauan , pe terenurile cu intindere spre 

râul Barcău. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor la propunerea făcută. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
aprobarea efecuării lucrări  ” Extindere rețele electrice de joasă tensiune în 
localitatea Nușfalău judetul Sălaj”  de catre  SDEE Electrica Distribuție Transilvania 
Nord – SDEE Zalău 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
 

      10.Proiect de hotărâre privind desemnarea celui de al treilea consilier local , 

în consiliul de administratie a Liceului  Tehnologic ” Petri Mor ” Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei în 
baza adresei nr. 46 din 13 ianuarie 21020 a Legeului Tehnologic ”Petri Mor” prin care 
se face această solicitare . 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor la legat de acestă solicitare.  
Domnul consilier Osz Andras, consideră că desemnarea domnului consilier Kallai Victor 
în această calitate este justificată pe considerentul că copii de etnie roma sunt in 
crestere în rândul elevilor de scoală generală, drept urmare o persoană care cunoaste 
problemele din interiorul comunității are posibilitatea de a le prezenta și gestiona în 
cunostință de cauză.  
Nu se fac alte propuneri. 
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Se supune la vot propunerea făcută 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
Se votează in unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 din data de 16 ianuarie 2020 privind  
desemnarea celui de al treilea consilier local , în consiliul de administratie a 
Liceului  Tehnologic ” Petri Mor ” Nușfalău 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 

11. . Diverse:  

La acest punct al ordinii de zi , domnul consilier Somogyi Balint se interesează de 
modalitatea de reducere a numărului de câini vagabonzi. 
Domnul administrator Szabo Istvan , aduce la cunostința consilierilor , contractul de 
prestări servicii încheiat cu firma Citadin din Zalău , care are dotări în acest sens dar 
costul per câine vagabond este de 450 lei. 
Domnul primar informează consilierii prezenți la ședință de noile focare de pestă 
porcina africană depistate în pădurea Lapiș ceea ce obligă la contramandarea 
concursului de tăiere a porcilor programată pentru 25 ianuarie 2020. 
Legat de acestă problemă doamna consilier Imre Simona își arată nemulțumirea legat 
de necuncționalitatea pagiini web. Consideră că vechia pagină trebuia sa fie funcțională 
până la lansarea noii pagini . Informațiile de acest gen să poată fi publicate. 
 
Nu sunt alte probleme la acest punct al ordinii de zi .   
Nefiind alte probleme ședința se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                      SECRETAR  GENERAL    
            
                 VARGA MIHALY                                  RAD MARIA-ELISABETA 


