ROMÂNIA
Județul SALAJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUSFALAU
COMUNA NUSFALAU
Codul de înregistrare fiscală: 4291921

HOTĂRÂREA
nr. 29 din 28 MAI 2020
privind implementarea proiectului
"ACHIZITIE CORT EVENIMENTE SI DOTARI" si depunerii unei cereri de finantare
pe Masura M3/6B „Promovarea traditiilor si valorilor locale prin mica infrastructura locala”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
-referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare semnat de inițiator,
primarul comunei Nușfalău domnul Mate Radu ,
-raportul compartimentului de achiziții publice
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
adoptă următoarea,
Consiliul Local al COMUNEI NUSFALAU adoptă prezenta

HOTARÂRE:
Art. 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investitiei
descrisă in memoriul justificativ cu denumirea "ACHIZITIE CORT EVENIMENTE SI
DOTARI".
Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului "ACHIZITIE CORT EVENIMENTE SI
DOTARI", denumit în continuare Proiectul.

Art. 3. Se aprobă includerea cheltuielile aferente Proiectului în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., Axa Leader - GAL Valea Crasnei si Barcaului, potrivit legii.
Art. 4. Se aproba obligatia COMUNEI NUSFALAU de a asigura veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de intretinere/reparare a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. Se aproba obligatia COMUNEI NUSFALAU de a asigura cofinantarea si
cheltuielile neeligibile ale proiectului de la bugetul local.
Art. 6. Numarul de locuitori deserviti de proiect, caracteristicile tehnico-economice
ale Proiectului precum si numarul de locuitori ai comunei NUSFALAU, necesitatea,
oportunitatea si potentialul economic al investitiei sunt cuprinse în anexa 1, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Ca responsabilul Legal pentru relatia cu GAL/AFIR in derularea proiectului
este nominalizat primarul comunei NUSFALAU, dl. Mate Radu, reprezentant legal al
COMUNEI NUSFALAU.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
COMUNEI NUSFALAU.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului COMUNEI
NUSFALAU, în termenul prevăzut de lege, PRIMARULUI COMUNEI NUSFALAU și
prefectului județului SALAJ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

KALLAI VICTOR
,

Secretarul general al
COMUNEI NUSFALAU
RAD MARIA-ELISABETA

Anexa 1 la
HOTĂRÂREA
nr. 29 din 28 MAI 2020
1. Numarul de locuitori ai comunei NUSFALAU, conform recensamantului populatiei si
locuintelor din anul 2011- Rezultate finale sunt in numar de 3.600 persoane.
2. Numarul de locuitori deserviti de proiect sunt total numar de locuitori ai comunei
NUSFALAU, respectiv conform recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011, un
numar de 3.600 locuitori.
3. Caracteristicile tehnico ale Proiectului sunt:
CORT MOBIL -1 bucata (pentru cca 150 persoane);
- dimensiune: 10m x 25 m x 2.5 m (la streasina);
- structura din profile de aluminiu 93 x 67 mm si elemente de imbinare din otel zincat;
- invelitoare din folie tip prelata cu o greutate de 700g/mp
- 2 intrari;
- structura de geamuri pe o parte;
GENERATOR CURENT - 1 bucata;
Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele:
- pornire automata;
- motor 13 CP;
- putere nominala: 5.5 kW;
- motor benzina, 4-timpi, , racire cu aer;
- turatie nominala 3000 rpm;
- tip combustibil: benzina fara plumb sau motorina;
- temperatura de lucru -15...+60 C;
- autonomie: cel putin 8 ore;
GENERATOR AER CALD - 1 bucata:
Caracteristicile tehnice sunt urmatoarele:
- pe motorina;
- cu 2 tuburi 2x44KW;
- tubulatura;
Valoarea investitiei cu TVA este de 124.937,56 lei (valoare fara TVA)
4. Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei
Necesitatea realizarii investitiei
Cortul mobil care se doreste a fi achizitionat prin proiect va avea o dubla functionalitate:
A. Va fi utilizat in perioada primavara-vara-toamna fara a fi nevoie de utilizarea
generatorului de aer cald, asigurand pentru activitatile care se vor desfasura in jurul lui si in
el o ambianta placuta si un confort sporit pentru participanti.
B. Pe perioada de iarna va fi utilizat si impreuna cu generatorul de aer cald, spatiul va fi
mai putin generos, de doar 250 mp, dar placut si civilizat.
S-a tinut cont la dimensionarea necesitatii achizitionarii cortului mobil , de faptul ca in
localitatile Comunei Nusfalau sunt active urmatoarele formatii culturale :
- Trupa de teatru LS Thalia, infiintata din anul 2009, avand ca scop sustinerea de activitati
teatrale care sunt prezentate atat la actiunile organizate de comuna cat si la concursuri
locale si nationale.
- Formatia de dansuri populare VADROZSAK, infiintata in anul 2007, care au organizat si
tabere de dansuri populare, cu instructori si din Budapesta . In aceasta formatie de dansuri

activeaza tineti (copii de la 4-5 ani pana la 17-18 ani) , care impreuna duc mai departe
traditiile nusfalanilor.
- Asociatia multiculturala KEKNEFELEJCS, care are ca scop mentuinerea valorilor culturale
ale poporului roman si al minoritatilor (maghiari, slovaci si rromi). Asociatia sprijina atat
trupa de teatru cat si trupa de dans si asigura o prezenta continua la festivalurile din zona
si in localitate.
-Taraful CSENGETTYUSOK care cuprinde cca 20 membrii si care pastreaza si transpun
cantece de petrecere vechi si noi.
-Formatia de mandoline a Scolii Gimnaziale "Petri Mor" care canta la mandoline, pian chitara
si vioara. Scopul infiintarii formatiei este de a ajuta copii sa invete sa cante la instrumente
populare, sar si sa puna in valoare unb grup de copii inimosi care participa la festivaluri
locale, judetene si nationale.
- Corul barbatesc Tulipan, canta si incanta din anul 2013, utilizand instrumente muzicale
diverse ( toba, trompete, trombon, etc).
Oportunitatea dotarii comunei Nusfalau cu un ort mobil si a dotarilor aferente este
data de posibilitatea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul LEADER Masura
3/6B ""Promovarea traditiilor si valorilor locale prin mica infrastructura" din cadrul
GAL-ului "Valea Crasnei si Barcaului", indeplinind criteriile de eligibilitate , respectiv:
•
EG 1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
- Solicitantul este Comuna Nusfalau, este membru la GAL Valea Crasnei si Barcaului;
•
EG 2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată.
- Comuna Nusfalau nu este in insolventa sau incapacitate de plata;
•
EG 3. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
- Comuna Nusfalau se angajeaza sa asigure intretinerea/ mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la ultima plata;
•
EG4. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură.
- Investitia propusa se incadreaza in sprijinul prevazut de masura la " Promovarea
traditiilor si valorilor locale prin mica infrastructura ";
•
EG 5. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
județeană aprobată.
- Investitia este in corelare cu strategia de dezvoltare locala a comunei Nusfalau;
•

EG 6. Investiția să se realizeze pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului.

- Investitia se realizeaza pe teritoriul LEADER al Gal Valea Crasnei si Barcaului, la nivel de
comuna;
•
EG 7. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/
administrării în cazul domeniului public al statului
- Cortul impreuna cu dotarile vor fi depozitate in anexele gospodaresti - poz. 1 din Anexa 25
Sectiunea I : Bunuri imobile: Sediul primariei/Anexe gospodaresti/Teren aferent din HG
966/2002;
•

EG 8. Investitia respecta PUG in vigoare - nu e cazul

Potentialul economic al investitiei
Devoltarea economica la nivel local este favorizata de factori precum: costurile de
transport, costuri cu resursa umana, accesul investitorilor in zona, accesul facil la serviciile
publice intre care si serviciile administratiei locale.

Asigurarea unei spatiu destinata culturii si recreatiei in comuna in aer liber si in
localitii multiple si asigurarea unui climat propice pentru desfasurarea activitatilor culturale
si artistice, fac ca diferenta intre rural si urban sa tinda sa fie cat mai mica, in felul acesta
dezvoltarea zonei si mentinerea in special a tinerilor in zona sa fie posibila.
In urma prezentarii situatiei din Comuna Nusfalau rezida oportunitatea, necesitatea
si potentialul economic al achizitionarii cortului de evenimente si dotari, asigurandu-se
conservarea patrimonului cultural si a traditiilor locale, prin mentinerea mostenirii identitatii
locale si spirituale, fapt ce va contribuind la atractivitatea zonei.
5. Valoarea investitiei este cuprinsa in Devizele investitiei;
6. Detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare
datei depunerii Cererii de finanţare.

-

-

-

-

- 1 iunie 2019 – Ziua Copilului –Colaboratori: Primăria Comunei Nușfalău, Centrul de
Informare Turistică Nușfalău, Liceul Tehnologic Petri Mor, Comitetul de Părinți, Organizația
Femeilor din cadrul UDMR, Partidul Civic Maghiar.
- 1-12 iulie 2019 – Tabără de limba engleză și română – Colaboratori: Primăria Comunei
Nușfalău, Consiliul Local, Centrul de Informare Turistică, Comitetul de Părinți.
22-26 Iulie 2019 – 29 iulie - 2 august 2019 – „Săptămâna creativă” Organizat de Centrul de
Informare Turistică – Colaboratori: Primăria Comunei Nușfalău
14-15 septembrie 2019 – Zilele Comunei Nușfalău – Parteneri: Primăria și Consiliul Local
Nușfalău, Centrul de Informare Turistică, Persoane juridice și fizice, Asociații și fundații,
Liceul Tehnologic Petri Mor.
21 septembrie 2019 - Ediția a IV-a „Haidați pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană” organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului (Zalău) -participând toate centrele din județul
Sălaj
4, 11 noiembrie 2019 – Activități de toamnă pentru copii – Centrul de Informare Turistică
Nușfalău
5 decembrie 2019 – Excursie la Târgul de Crăciun de la Oradea cu Clubul Seniorilor –
Organizat de Centrul de Informare Turistică. Parteneri: Primăria Comunei Nușfalău
9-12 decembrie 2019 – Confecționarea decorațiunilor de Crăciun pentru Târgul de Crăciun,
Parteneri: Primăria Comunei Nușfalău
16-17-19 decembrie 2019 - Zile creative de Crăciun -organizat de Centrul de Informare
Turistică. Parteneri: Primăria Comunei Nușfalău
22 decembrie 2019 – Târgul de Crăciun, organizat de Centrul de Informare Turistică,
Primăria Comunei Nușfalău, Comitetul de Părinți, Centrul de Zi, tip Afterschool, Părinții și
copii voluntari.
15, 22 ianuarie, 4 februarie 2020 – Activități cu Clubul Seniorilor – Centrul de Informare
Turistică
27 ianuarie, 3, 10, 17, 24 februarie 2020 – Activități cu copii - Centrul de Informare Turistică
4, 9, 11 martie 2020 – Activități de Primăvară (Program cu copii) - Centrul de Informare
Turistică
11 martie 2020 – Clubul Pensionarilor (Ziua Femeii)– Centrul de Informare Turistică
Contrasemnează:
Președintele de ședință,
KALLAI VICTOR
,

Secretarul general al
COMUNEI NUSFALAU
RAD MARIA-ELISABETA.

