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Nr. 1037 din 19.02.2020
ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 2
Incheiat azi 19 februarie 2020
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 70 din 13 februarie 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 13 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu
local.
Consilieri absenți : nu sunt
Din proprie initiativă la această ședintă participă domnul Lupo Ioan.
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, viceprimarul
comunei domnul Torkos Csaba, administratorul public, domnul Szabo Istvan și
secretarul general al comunei, D-na Rad Maria-Elisabeta.
La această ședință participă din partea compartimentului de contabilitate,
doamna Ambrus Piroska contabil.
Sedința este deschisă de domnul primar Mate Radu.
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 ianuarie 2020, 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 încheierea exercițiului bugetar pentru comuna Nușfalău
pe anul 2019
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Nușfalău pentru
anul 2020
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2019 la SC NUȘFALĂU SERV SRL
4. Poiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ,
COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”
5. Proiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
“MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA NUȘFALĂU (SATELE NUȘFALĂU ȘI
BILGHEZ), JUDEȚUL SĂLAJ”
6. Proiect de hotărâre privind atribuire teren prin ordinul prefectului
Întrucât după convocarea consilierilor locali în ședința ordinară primarul comunei a mai
inițiat un proiecte de hotărâri care prezintă importanță majoră, conform art. 135 alin (8)
din Codul administrativ , propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:
-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea consiliului
local nr. 8 din 2007 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei 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 încheierea exercițiului bugetar pentru comuna Nușfalău
pe anul 2019
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Nușfalău pentru
anul 2020
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2019 la SC NUȘFALĂU SERV SRL
4. Poiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ,
COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”
5. Proiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
“MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA NUȘFALĂU (SATELE NUȘFALĂU ȘI
BILGHEZ), JUDEȚUL SĂLAJ”
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6. Proiect de hotărâre privind atribuire teren prin ordinul prefectului
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea
consiliului local nr. 8 din 2007 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Nușfalău
Nefiind alte probleme legat de cele prezentate se trece la discutarea primului punct al
ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pentru comuna
Nușfalău pe anul 2019
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei
domnul Mate Radu.
Prezentarea modului de încheiere a exercițiului bugetar este prezentată de doamna
consilier Imre Simona care este presedintele comisiei de dezvoltare , buget finante.
Se prezinta modul de echilibrare intre partea de venituri și cheltueli , atat la sectiunea
de functionare cât și la sectiunea de dezvoltare.
Se prezintă sumele alocate pe capitole și subcapitole.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pentru
comuna Nușfalău pe anul 2019
Se supune la vot , se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 10
din 19 februarie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar, privind bugetul local de venituri și cheltueli al comunei Nușfalău pe anul
2019.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Nușfalău
pentru anul 2020
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 doamna
contabilă
Modul de concepere a proiectului este prezentat de către doamna consilier Imre
Simona. Din cele prezentate rezultă modul de alocare a sumelor la buget, cum este
format bugetul la partea de venituri, cum se alocă fondurile pentru partea de functionare
și patea de dezvoltare.
Referitor la alocarea fondurilor la partea de dezvoltare, în cursul anului 2019 s-a realizat
printre altele spatiul de joacă pe str. Oborului, este un lucru benefic, și pe viitor se
propune alocarea de fonduri pentru amenajarea altor parcuri de joacă în alte zone.
O altă realizare lăudabilă în comună este legat de asigurarea spațiilor necesare pentru
asigurarea sportului în rândul tuturor femeilor. Pentru viitor propune alocarea de fonduri
pentru susținerea ciclismului.
A fost o deviere de la buget dar sunt lucruri care includ sănătatea cetăteanului.
Domnul primar propune revenirea la capitolul învățământ, propune realalizarea modului
de alocalre a fondurilor , este nemulțumit de cheltuelile care se fac la liceu, unde nu se
frecventează cursurile de către elevi . Cheltuelile sunt nejustificate, pentru intretinerea
instituțiiilor, la o vizită facuta de domnul prima la liceu a gasit doar 15 copii, propune
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consilierilor ca fondurile alocate pentru învățîmântul liceal sa fie realocate pentru
învătământul general .
Se pune problema achitării ARACIP-ului pentru liceu de catre domnul consilier
Somogyi Balint.
Domnul primar susține ca acea sumă este de 7 mii lei și nu de 75 de mii de lei.
Doamna consilier Imre Simona este de parere că in situația implementării unui sistem
dual s-ar justifica cheltuelile , dar în aceste condiții nu.
Domnul consilier Maier Elemer propune ca atunci când va veni ARACIPUL sa se
convoace o sedință extraordinara pentru o discuție între consilieri și membrii acelei
comisii de control.
Domnul primar este de parare ca există spații în imedeata vecinătate a primăriei care
pot fi modernizate și liceul sa fie mutat în aceste spații, se consideră că o comunitate
care detine si liceu are o altă cotație.
Domnul primar este nemultumit de faptul că calculatoarele cumparate sunt nefolosite ,
sunt depozitate întrun spatiu fără nici o utilitate, că au personal tesa mai numeros decat
aparatul de specialitate a primarului.
In statul de functii au posturi libere și merg pe externalizarea serviciilor pentru a fi plătite
din banii per elev. Daca ar face angajari trebuie să demonstreze ca se încadrează în
banii alocati în acest sens, si preferă sa fie folositi banii pentru plata cu ora.
Domnul consilier Siminiuc este nemultumit de faptul că se solicită elevilor bani pentru
consumabile , atâta timp cât din bugetul local se alocă fonduri pentru aceste cheltueli.
Domnul primar propune realocarea banilor de la liceu, 40 mii lei la gimnaliza si 30 mii
la scoala primară.
Domnul președinte de ședință, întreabă de domnii consilieri dacă sunt de acord cu
această realocare.
Da se propune evidentierea în buget a acestei modificări.
Domnul consilier Forizs Laszlo pune problema plantarii de puieți de catre lelevi în
cadrul unui program national cum se procedeaza
Domnul primar propune ca din partea comunei sa se cumpere pueții și să fie plantati pe
10 arii 400 de pueti program national , poate fi inclus și colaborare cu ocolul silvic .
Domnul consilier Osz Andras - pueții sa fie udati sa se gandească această activitate,
faptul că se plantează și ulterior nu mai sunt îngrijiti nu se poate cataloga ca o activitate
laudabilă..
Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat . Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 11 din data de 19 februarie 2020 privind
aprobarea bugetului local al comunei Nușfalău pentru anul 2020
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și încheierea
exercițiului bugetar pe anul 2019 la SC NUȘFALĂU SERV SRL
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de către primarul comunei
domnul Mate Radu.

Acest punct este în continuare prezentat de către doamna consilier Imre Simona.
Se prezintă încheierea exercițiului bugetar, pe anul 2019 este în regulă, deficitul
înregistrat poate fi redresat dacă lucrările din acest an prezintă o sustenabilitate.
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La sedință nu este prezent domnul Szabo Zsolt, administrator al SC Serv SRL ,
motiv pentru care doamna consilier Imre Simona cere domnului primar
prezentarea lucrărilor ce pot fi facute în interesul comunității locale.
Domnul primar pentru început pune problema discutiei din sedința AGA legat de
garantia existentă în valoare de 30 mii lei , din care s- a deblocat suma de 13 mii
lei.
Lucrările ce pot fi executate de către SC Nușfalău Ser SRL sunt podețele de pe
str. Horea , trei tronsoane de trotuar pe str. Garii, reparatii la stadion, rigolele de
scurgere si toate lucrările pe care ei le pot face , spațiile verzi ajung la 60 mii lei
este un buget la partea de venituri care poate asigură functionarea .
Au pornit anul 2019 cu lucrări facturare în 2018, executete în anul 2019 situația
nu este grava .De asemenea mobilierul staradal pot fi executat tot de SC.
Problema ca nu se incadreaza la activitatea de constructii pentru ca procentul
de 80% este diminuat de prestări servicii și intretinere zone verzi. Ce se poate
face.
In final SC ramane fără activitatea de baza in constructii .
Domnul primar propune realizare podetelor pe str. Margare , Lallelei , Bakos de
asemenea amenajarea partii din afara parti carosabile.
Domnul administrator public este de părere ca SC are nevoie de plata spatiile
verzi.
Se prezintă proiectul de hotarare . Se supune la vot . se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 din 19. februarie 2020 privind
aprobarea bugetului pe anul 2020 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019
la SC NUȘFALĂU SERV SRL
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea
următorului punct.
4. . Poiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ,
COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL SĂLAJ”
Legat de acest punct al ordinii de zi care a fost inițiat de către primarul comunei
se aduce în discuție necesitatea numirii dirigentului de șantier pentru această lucrare,
pentru completarea documentelor depuse la AFIR.
Daca sunteti de acord
Se votează in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13 din data de 19 februarie 2020 privind
numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN
CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, COMUNA NUȘFALĂU JUDETUL
SĂLAJ”
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct
5. Proiect de hotarâre privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul
“MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA NUȘFALĂU (SATELE NUȘFALĂU ȘI
BILGHEZ), JUDEȚUL SĂLAJ”
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei
Lucrarea de modernizare pe fonduri europene se solicită completarea documentației cu
o hotarare în acest sens.
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din data de 19 februarie 2020 privind
numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivul “MODERNIZARE STRĂZI ÎN
COMUNA NUȘFALĂU (SATELE NUȘFALĂU ȘI BILGHEZ), JUDEȚUL SĂLAJ”
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct
6. Proiect de hotărâre privind atribuire teren prin ordinul prefectului
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei în
baza solicitării făcute de către parohia ortodoxă Nușfalău . În extrasul de catre funciară
prezentat , Statul Răman este proprietarul a 250 mp din teren , Parohia ortodoxă avand
doar dreptul de folosintă.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de situația prezentată.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .
Se votează in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 15 din data de 19 februarie 2020 privind
propunerea de atribuire a unui teren prin Ordinul Prefectului județul Sălaj
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la
hotărârea consiliului local nr. 8 din 2007 privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei la
propunerea compartimentului de contabilitate în vederea aprobării lucrărilor efectuate și
majorarea valorii de inventar a bunului reabilitat conform valorii rezultate în urma
efectuării lucrărilor.
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 16 din data de 19 februarie 2020 privind
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nușfalău
Nefiind alte probleme ședința se încheie.
PRESEDINTE
VARGA MIHALY

SECRETAR GENERAL
RAD MARIA-ELISABETA

