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Nr. 2684 din 23.04.2020
ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 4
Incheiat azi 23 APRILIE 2020
în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 116 din 16 aprilie 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.
Sunt respectate prevederile transmise prin adresa nr 46408/23.03.2020 a
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin intermediul
Instituției Prefectului Județul Sălaj, care dispune următoarele: prezența
consilierilor locali, în contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul
Președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatată
prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și
legale în funcție de specificul fiecărei unități administrativ teritoriale.
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.
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 5 martie 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
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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
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.
1. Proiect de hotarâre privind revocarea Hotarârii consiliului local al comunei Nușfalău
nr. 18 din 5 martie 2020 privind demolarea parțială a imobilului clădire înscris în CF nr.
51184 a comunei Nușfalău
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Nușfalău pe anul
2020
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice
pentru anul 2020
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat aferent
obiectivului de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în
localitatea Bilghez, comuna Nușfalău Județul Sălaj.
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 hotarâre privind revocarea Hotarârii consiliului local al comunei
Nușfalău nr. 18 din 5 martie 2020 privind demolarea parțială a imobilului clădire înscris
în CF nr. 51184 a comunei Nușfalău
In domeniul public al comunei Nusfalău s-a înregistrat imobilul dobândit prin cumparare,
ce este înscris în CF a Comunei Nusfalau 51184, nr. cadastral 51184, cladire ce s-a
considerat fără nici o utilitate motiv pentru care s-a solicitat demolarea acestuia.
Solicitarea a fost materializată prin HCL nr. 18 din 5 martie 2020. În urma verificării
legalității actelor de către Instituția Prefectului în urma unei discuții telefonice ni s-a
demonstrat că in conformitate cu prevederile Codului administrativ , imobilul clădire
inscris în domeniul public al comunei nu poate fi demolat.
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.
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 24 din data de 23 aprilie 2020 privind
revocarea Hotarârii consiliului local al comunei Nușfalău nr. 18 din 5 martie 2020
privind demolarea parțială a imobilului clădire înscris în CF nr. 51184 a comunei
Nușfalău Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea
următorului punct.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Nușfalău
pe anul 2020

Se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei , domnul Mate Radu
Rectificarea bugetara propusa este evidențiată în raportul întocmit de
compartimentul contabil. Din cele prezentate rezultă o majorare a bugetului local
la partea de vnituri conform sumei alocate prin Directia Generală a Finanțelor
Publice Zalău. O altă sumă cu care se majorează bugetul local sunt sumele
cuprinse in ordinele de plata cu care s-au incasat bani de la minister.
Se supune la vot . se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din 23 aprilie 2020 privind rectificarea
bugetului local al comunei Nușfalău pe anul 2020
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor
publice pentru anul 2020
Legat de acest punct al ordinii de zi se prezintă proiectul de hotărâre,care a fost inițiat
de către primarul comunei ,domnul Mate Radu.
Raportulcompartimentului de specialitate se prezintă de catre compartimentul de
achiziții publice.
Nu sunt obiecții cu privilre la cele prezentate in plan.
Se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei .
Se votează in unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 26 din data de 23 aprilie 2020 privind
aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat aferent
obiectivului de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în
localitatea Bilghez, comuna Nușfalău Județul Sălaj.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei
Raportul compartimentului de resort este întocmit de către doamna Osz Csilla , consilier
achiziții publice.,
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. 27 din data de 23 aprilie
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2020 privind privind aprobarea Devizului General actualizat aferent obiectivului
de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea
Bilghez, comuna Nușfalău Județul Sălaj.
Nu sunt alte probleme la acest punct al ordinii de zi .
Nefiind alte probleme ședința se încheie.
PRESEDINTE

SECRETAR GENERAL

KALLAI VICTOR

RAD MARIA-ELISABETA

