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PROIECT DE HOTARARE 

nr. ____ din 16 IANUARIE   2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Având în vedere prevederile art. 123 din oug NR. 57 privind Codul administrativ 

 Văzând prevederile art. 9 alin. (1-4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, CONSILIUL LOCAL al comunei Nusfalau, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art. 1 Se aprobă alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni 

calendaristice în persoana domnului  consilier _____________________ 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj; 

- Consilierului nominalizat conform art. 1 

- Dosarul şedinţei ordinare. 

 

    INITIATOR , PRIMAR,                                  AVIZAT ,SECRETARUL GENERAl 

                                                                                         AL COMUNEI  

MATE RADU                                                RAD MARIA-ELISABETA 
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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 

PROIECT DE HOTARÂRE 

Din 4 decembrie  2019 

privind propunerea reţelei şcolare în comuna Nușfalău , județul Sălaj pentru anul 

școlar 2020 – 2021. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Nușfalău 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de 

domnul primar Mate Radu ,în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 8578 din 

04.12.2019 

- Raportul secretarului general al comunei Nușfalău înregistrat sub nr. 8579 din 

04.12.2019 

- Adresa nr. 3127 din 29.11.2019 a Liceului Tehnologic ” Petri Mor” Nușfalău, 

înregistrată la Primăria comunei Nușfalău sub nr. 5850 din 04.12.2019; 

- prevederile art. 23, art.45 alin. (6), art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 1/2011 – 

Legea educaţiei naţionale, modificată şi completată; 

- prevederile art. 24 alin. (1) - (3) lit. a) și b) din Ordinul MEN nr. 5090/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 

și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- prevederle art. 139 alin. (1) potrivit căruia cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotărârii este votul favorabil al majorității simple; 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ adoptă următoarea, 
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HOTĂRÂRE: 

Art.1. – Se aprobă propune pentru reţeaua şcolară a Liceului Tehnologic ”Petri Mor” 

Nușfalău pentru anul şcolar 2020 – 2021 în structura prevăzută în anexă, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușfalău,  

Art. 3. - . Prezenta se va comunica cu:  

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;  

-Inspectoratul Scolar Judetean Sălaj 

-Primarul comunei Nușfalău;  

- site www.primarianușfalău.ro; 

- Dosar Hotărâri; 

 

 

         INIȚIATOR                                    AVIZAT SECRETAR GENERA L 

              MATE RADU                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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PROIECT DE HOTARÂRE 

Din data de 16 ianuarioe 2020 

 

Privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol al comunei Nușfalău 

 

 

 Consiliul Local al comunei Nușfalău întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 

ianuarie 2019 

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar 

Mate Radu ,în calitate de inițiator; 

 - raportul de specialitat al Compartimentului registru agricol; 

 - raportul de avizare  al comisiei de specialitate;  

 - prevederile art. 1 alin. (5), (6) și (7) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ adoptă următoarea, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2020 Registrul agricol al comunei Nușfalău se 

întocmeşte şi se ţine la zi doar în format electronic. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

registru agricol. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Compartimentul registru agricol; 

- Cetățenii comunei prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

         INIȚIATOR                                    AVIZAT SECRETAR GENERA  

              MATE RADU                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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PROIECT DE HOTARÂRE 

Din data de 16 ianuarioe 2020 

privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei/Oraşului 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 

 

 

Consiliul local al Oraşului/Comunei ………………, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar 

Mate Radu ,în calitate de inițiator  

- Raportul de specialitate al Direcţiei/Comisiei…………….nr. …….. din …………..; 

- Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu;  

- Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de 

interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”; 

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”; 

- prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;     

- prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ Art. 129 alin. (2) lit.a) şi d), alin. 

(3) lit. c) şi alin. (6), lit. n) şi  Art.132 ; 

- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a 

Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale CT2 – Zonele 

2,3 și 4 nr.777/25.09.2018; 

- Prevederile Ordinului 578/2006 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Metodologiei 

de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la  Fondul pentru mediu; 

- Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art.1. Se mandatează domnul/doamna  _________________primar/reprezentant desemnat în 

A.G.A. “ADI ECODES” al Oraşului/Comunei să aprobe în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” modificarea structurii tarifelor 

aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de 

salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – CT2 

–Zonele 2,3 și 4 Nr.777 din 25.09.2018 prin includerea contribuţiei pentru economia circulară 

de 80 lei/tonă conform prevederilor OUG 74/2018 și ale OUG 196/2005, ( 30 lei/tonă din 

01.01.2019 + 50 lei/tonă din 01.01.2020); 

 Tarifele propuse spre a fi aplicate şi facturate pe parcursul anului 2020 sunt prezentate în 

Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul Oraşului/Comunei…………..; 

- Direcţia/Serviciul/Compartimentul ………..; 

 

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 

- Primarul Oraşului/Comunei…………..; 

- Direcţia/Serviciul/Compartimentul ………..; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 

- Dosar şedinţă; 

- Dosar hotărâri. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              SECRETARUL COMUNEI/ORAŞULUI,  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUŞFALĂU 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 

PROIECT DE HOTARÂRE  

Din data de 16 IANUARIE 2020 

 

 privind însușirea  Dispozitiei nr. 1 din 7 ianuarie 2020, pentru acoperirea definitiva a deficitului 

sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 2019, precum și a activității autofinantate,sursa E, pe 

anul 2019.  

 Consiliul local al comunei Nușfalău; 

 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar Mate 

Radu ,în calitate de inițiator; 

 -Raportul compartimentului de resort ; 

 -Avizul comisiei de specialitate al consiliului local ; 

 - Dispozitiei nr. 1 din 7 ianuarie 2020, acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, 

sursa A, pe anul 2019, precum și a activității autofinantate,sursa E, pe anul 2019.  

- Ordinul nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2019   

- prevederile ar. 58 alin (1) lit. c din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

-prevederile art.155 alin ( 4) lit. a din oug NR. 57/2019 privindcodul administrativ,  

 În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se însușește Dispozitiei nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, pe anul 2019, precum și a activității 

autofinantate,sursa E, pe anul 2019.                Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri 

se încredinţează compartimentul buget – contabilitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; - 

 - Primarul comunei Nușfalău:  

- Compartimentul contabilitate; 

 - Administratia finantelor publice locale   

- Site – ul www.primarianusfalau.ro  

-Dosar Hotărâri;  

 

         INIȚIATOR                                    AVIZAT SECRETAR GENERA L 

              MATE RADU                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 
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PROIECT DE HOTARÂRE 

Din data de 16 ianuarioe 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. 

 

 Consiliul local al comunei Nușfalău, judeţul Sălaj;  

Având în vedere:  

-prevederile art. 40  alin 91)  din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

 

În temeiul În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. Se aprobă efectuarea  plății în sumă de 36318,90 lei cu TVA inclus, pentru lucrarea de 

Modernizare și dotare cămin cultural Nușfalău  din excedentul anului 2019. 

 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții, se încredințează compartimentul 

contabilitate.  

Art. 3.  Prezenta dispozitie urmează a fi  validată în prima sedinta ordinara a Consiliului 

Local 

Art. 4.  Prezenta dispoziţie se afişează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- judeţul Sălaj; 

            -     Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj Zalau 

- Trezoreria Simleu Silvaniei. 

- Compartimentul Contabil  

- Dosar cu procese verbale  

 

PRIMAR 

MATE RADU 

 

 

                                                                            Contrasemnează secretarul  

                                                                             general al comunei Nușfalău 

                                                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI NUŞFALĂU 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

PROIECT DE HOTARÂRE 

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 .  

 
Consiliul local al comunei Nușfalău, 
Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar Mate 

Radu ,în calitate de inițiator 

-Raportul compartimentului de asistentă socială 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 
            Văzând prevederile   art.6 alin.2 şi 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
  
            Art.1.Se aprobă  Planul cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din comuna Nușfalău, pentru anul 2020, ce 

constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
            Art.2.Compartimentul  de Asistenţă Socială, va ţine evidenţa efectuării acestor ore şi se 

va sigura împreună cu operatorii la care se desfăşoară aceste activităţi de 

efectuarea  instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 

care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 
            Art.3.Cu ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredinţează Compartimentul  

de Asistenţă Socială care va proceda la afişarea  Planului şi a celorlalte  documente  reglementate 

la alin.8 al art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

•         Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj, 

•         Primarul comunei Nușfalău, 

•         Compartimentul de asistență socială 

 
 
 

         INIȚIATOR                                    AVIZAT SECRETAR GENERA L 

              MATE RADU                                            RAD MARIA-ELISABET 
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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 
PROIECT DE HOTARÂRE 

Din data de 16 ianuarioe 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. 

 

 Consiliul local al comunei Nușfalău, judeţul Sălaj;  

Având în vedere:  

Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar 

Mate Radu ,în calitate de inițiator 

-prevederile art. 40  alin 91)  din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

 

În temeiul În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă efectuarea  plății în sumă de 2.550 lei cu TVA inclus, pentru lucrarea de 

Modernizare și dotare cămin cultural Bilghez,  din excedentul anului 2019. 

 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții, se încredințează compartimentul 

contabilitate.  

Art. 3.  Prezenta dispozitie urmează a fi  validată în prima sedinta ordinara a Consiliului 

Local 

Art. 4.  Prezenta dispoziţie se afişează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- judeţul Sălaj; 

            -     Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj Zalau 

- Trezoreria Simleu Silvaniei. 

- Compartimentul Contabil  

- Dosar cu procese verbale  

 

PRIMAR 

MATE RADU 

 

                                                                            Contrasemnează secretarul  

                                                                             general al comunei Nușfalău 

                                     

                                        RAD MARIA-ELISABETA 
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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 
PROIECT DE HOTARÂRE 

Din data de 16 ianuarioe 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. 

 Avand în vedere:    

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de domnul primar Mate 

Radu ,în calitate de inițiator 

 -prevederile art. 129 alin (4) lit. d din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

- Documentația prezentata de SDEE Transilvania Nord 

 În temeiul În temeiul art. 139 alin. (1) din Codul Administrativ; 

 

 CONSILIUL LOCAL al comunei Nusfalau, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

 Art. 1.  Se aprobă efecuării lucrări  ” Extindere rețele electrice de joasă tensiune în 

localitatea Nușfalău judetul Sălaj”  de catre  SDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord – 

SDEE Zalău. 

 conform documentației prezentate. 

     Art. 2.  Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri ce aparțin 

domeniului public al Comunei Nușfalău, în favoarea Societății de distribuire a energiei electrice 

Transilvania Nord S.A. astfel:-Suprafața ocupată temporar 462 mp. 

            - Suprafața ocupată definitiv 1,31  mp. 

    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează primarul comunei 

Nușfalău domnul Mate Radu 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Sălaj; 

- Persoanei nominalizate la art. 1 

- Dosarul şedinţei  

PRIMAR 

MATE RADU 

                                                                            Contrasemnează secretarul  

                                                                             general al comunei Nușfalău 

                                                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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