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Nr.1675  din 05.03.2020 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 3 

Incheiat azi 5 martie    2020   
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 76  din 28 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 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, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba,  administratorul public, domnul Szabo Istvan și 
secretarul general al comunei, D-na Rad Maria-Elisabeta. 
La această ședință din proprie inițiativă nu participă  nimeni. 
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 19 februarie  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 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
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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 aprobarea  alipirii terenului inscris în Cf nr. 51184 a 
comunei Nușfalău satul Bilghez la terenul înscris în CF nr. 51465 aferent Căminului 
cultural Bilghez 
2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea documentatiei de demolare parțială a 
bunurilor inscrise pe terenul inscris în CF nr. 51184 a comunei Nușfalău satul Bilghez 
3. Proiect  de hotarâre privind  aprobarea Contractului de lucrări pentru execuție ” 
Canalizare menajeră și stație de epurare  sat Bilghez, comuna Nușfalău.  
4. Proiect de hotarare aprobare contract de închiriere pentru blocul  ANL 
5. Proiect de hotărâre aprobarea Protocolului de colaborare cu  Administratia Bazinală  
de Apă Crișuri     Oradea  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza 
PT+DE pentru proiectul ” Modernizare și Dotare Cămin  Cultural din Localitatea Bilghez, 
comuna Nușfalău, județul Sălaj” 
7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă. 
Se supune la vot ,  nu sunt obiectii cu privire la ordinea de zi prezentată, se votează în 

unanimitate. 

Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi. 

 
 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  alipirii terenului inscris în Cf nr. 51184 
a comunei Nușfalău satul Bilghez la terenul înscris în CF nr. 51465 aferent Căminului 
cultural Bilghez 

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu. 
Din cele prezentate rezultă că imobilul care este în imedeata vecinatate a caminului 
cultural Bilghez a fost cumpărat cu intenția de marire a suprefetei aferente Caminului 
Cultural și de facilitare a accesului sub formă circulară. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate. 

Se prezintă proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei domnul Mate Radu.  
Se supune la vot , se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL 

nr. 17 din 5 martie 2020 privind aprobarea  alipirii terenului inscris în Cf nr. 51184 
a comunei Nușfalău satul Bilghez la terenul înscris în CF nr. 51465 aferent 
Căminului cultural Bilghez 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
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 2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea documentatiei de demolare parțială a 
bunurilor inscrise pe terenul inscris în CF nr. 51184 a comunei Nușfalău satul Bilghez 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre  a fost inițiat de către primarul 
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu, în baza înscrisurilor din CF  nr. 51184 
Asa cu rezultă la partea de detalii la nr. cadastral 51184 – C1 figurează casa cu o 
suprafață construită la sol de 72 mp., ce se propune pentru demolare  și anexele 
inscrise pe nr. cadastral 51184- C2  să fie pastrate . 
 Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de această propunere. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat . Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 18 din data de 5 martie  2020 privind  
aprobarea documentatiei de demolare parțială a bunurilor inscrise pe terenul 
inscris în CF nr. 51184 a comunei Nușfalău satul Bilghez  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de lucrări pentru execuție 
” Canalizare menajeră și stație de epurare  sat Bilghez, comuna Nușfalău.  
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de către primarul comunei 
domnul Mate Radu. 
Din cele prezentate rezultă că propunerea pentru realizarea acestei lucrări pentru 
cetățenii satului Bilghez a fost facută la initiativa primarului comunei . Banii  sunt 
asigurați prin MDRAP și bugetul local . Lurarea a fost contractată în urma unei licitații 
publice de catre  Agameds SRL , firmă ce are sediul în Municipiul Zalău. 

Se prezintă proiectul de hotarare . Se supune la vot . se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din 5 martie 2020 privind aprobarea 
Contractului de lucrări pentru execuție ” Canalizare menajeră și stație  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 

 
             4. Poiect  de hotarâre privind aprobare contract de închiriere pentru blocul  
ANL 
Legat de acest punct al ordinii de zi care a fost inițiat de către primarul comunei  
Se pune în discuția consilierilor necesitatea aprobării unui contract cadru în vederea 
facilitării continuării demersurilor pentru familiile eligibile, beneficiare a unei  locuințe în 
cadrul blocului ANL. 
In acest sens pe prezintă prevederile contractului cadru. Nu sunt obiecții din partea 
consilierilor.  
Se supune la vot proiectul de hotarâre prezentat.  
Se votează in unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din data de 5 martie  2020 privind 
aprobare contract de închiriere pentru blocul  ANL 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct . 
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  5. Proiect  de hotarâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu  
Administratia Bazinală  de Apă Crișuri     Oradea 
La acest punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei. 
Din cele prezentate rezultă că Administrația Bazinală de ape Crisuri Oradea detine în 
proprietate un excavator pe șenile care poate face lucrări de colmatare pe cursurile de 
apă.  
Incheierea protocolului constă în asigurarea carburanților pentru funcționarea utilajului 
în condițiile în care fiecare instituție  desfășoară activități ce vizează un interes public 
comun pentru  gospodărirea localităților.  
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. 21 din data de 5 martie 2020 
aprobarea Protocolului de colaborare între   Administratia Bazinală  de Apă Crișuri     
Oradea și  Primăria  comunei Nușfalău, pentru lucrări de interes  public  ce vizează 
curățirea  și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 
terenurilor insalubre ți prevenirea poluării apelor. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- 
economice faza PT+DE pentru proiectul ” Modernizare și Dotare Cămin  Cultural din 
Localitatea Bilghez, comuna Nușfalău, județul Sălaj” 
 
 
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.  
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 22 din data de 5 martie 2020 privind  
aprobarea documentației tehnico- economice faza PT+DE pentru proiectul ” 
Modernizare și Dotare Cămin  Cultural din Localitatea Bilghez, comuna Nușfalău, 
județul Sălaj” 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 
  7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă.La acest 
punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei. 
Domnul consilier Osz Andras  propune ca președinte de ședință pe domnul Kallai 
Victor. 
Nu se fac alte propuneri.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor la propunerea făcută. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Nușfalău .  
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Se votează in unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 23 din data de 5 martie 2020 privind  
alegerea președintelui de ședință. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
 

11. . Diverse:  

 

 
Doamnul primar pune in discuție unele pareri a locuitorilor comunei care nu au curajul să-
și asume responsabilitatea față de părerile exprimate, motiv pentru care nu le ia in 
considerare și nu transmite replici neoficiale. Cine dorește clarificarea unor situații pentru 
comunitate, sa adreseze intrebări deschise persoanelor competente intrebări la care vor 
primi raspuns. 
Legat de ziua de 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, care este programul  și în 
ce masura poate participa autoritatea publica locală . Legat de această problema da un 
raspuns domnul consilier Forizs Laszlo dar programul nu va mai fi respectat datorită 
pandemiei de Coronavirus care se extinde. 
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 


