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Nr. 3489  din 28.05.2020 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 5 
Incheiat azi 28 MAI 2020   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 121  din 22 MAI 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 director Nagy 
Csaba de la LiceulTehnologic  Petri Mor  Nusfalău. 
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. Astfel pentru 
respectarea și aplicarea prevederilor legale modificate,  sedința de consiliu local 
se ține la Căminul cultural Nușfalău unde se poate pastra distanța impusa de  
mini 4 mp. pe persoană. 
 
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 23 APRILIE   2020 , au fost prezentate consilierilor,  cu posibilitatea 
contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei  
exprimate în şedinţa anterioară , dacă este cazul. 
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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 
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   revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  Consiliului local al comunei Nușfalău              
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului ” 

Achiziție cort evenimente și dotări” finanțat pe masura M3/6B pentru  promovarea  tradițiilor și valorilor 

locale prin mica infastructură locală , în cadrul Grupului de Acțiune Locala, valea Crasnei și valea 

Barcăului. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării proiectului ” Achiziție cort evenimente și 

dotări” finanțat pe masura M3/6B pentru  promovarea  tradițiilor și valorilor locale prin mica 

infastructură locală , în cadrul Grupului de Acțiune Locala, valea Crasnei și valea Barcăului. 

 

4. Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  comunei  

Nușfalău la  sfârşitul  anului  2019 
 

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   revizuirea și  aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al  Consiliului local al comunei Nușfalău       
  Acest proiect de hotărâre a fost initiat de primarul comunei la propunerea secretarului general 

al comunei Nușfalău. Conform prevederilor din Codul administrativ  se impune armonizarea  

prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local cu modificările 

legislative survenite.Ultimul Regulament a fost aprobat prin HCL nr. 38 din 08.09.2016. 

Regulamentul  evidențiază reglementări care se referă la Constituirea Consiliului local, 

organizarea Consiliului local , președintele de ședință, alegerea viceprimarului , comisiile de 

specialitate, funcționarea Consiliului local , desfășurarea ședințelor,  procedura de vot  procedura 
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de desfășurare a ședințelor comisiilor de de specialitate, și a sedinșelor în plenul Consiliului local  

în situații exceptionale constatate de autoritățile abilitate.  

Toate aceste reglementări legale sunt cuprinse in textul actual al Regulamentului  și se 

propune aprobare.  

Se prezintă regulamentul de organizare a consiliului local , fara obiecții din partea 

consilierilor .  

Se   supune la vot . se votează în unanimitate .  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 28 din data de 29.05.2020 privind 
revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  
Consiliului local al comunei Nușfalău       
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului 

” Achiziție cort evenimente și dotări” finanțat pe masura M3/6B pentru  promovarea  tradițiilor și 

valorilor locale prin mica infastructură locală , în cadrul Grupului de Acțiune Locala, valea Crasnei și 

valea Barcăului. 

Se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei , domnul Mate Radu  
având la bază raportul compartimentului de achizții publice, unde se aduce la 
cunostinta consilierilor posibilitatea accesarii de fonduri prin GAL valea Crasnei și 
valea Barcăului pe masura M3/6B ” Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin 
mica infrastructură locală. Există posibilitatea  cofinanțării pentru comunele 
partenere la GAL a unui cort mobil ce poate fi folosit la diferite evenimente. 
Consilierii sunt de acord cu propunerea facută.  
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat. 
Se supune la vot  . se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din 29 mai 2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferent proiectului ” Achiziție cort evenimente și dotări” finanțat pe 

masura M3/6B pentru  promovarea  tradițiilor și valorilor locale prin mica infastructură locală , în cadrul 

Grupului de Acțiune Locala, valea Crasnei și valea Barcăului. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 

 
             3. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării proiectului ” Achiziție cort 

evenimente și dotări” finanțat pe masura M3/6B pentru  promovarea  tradițiilor și valorilor locale prin 

mica infastructură locală , în cadrul Grupului de Acțiune Locala, valea Crasnei și valea Barcăului. 

 

Legat de acest punct al ordinii de zi se prezintă proiectul de hotărâre,care a fost inițiat 
de către primarul comunei ,domnul Mate Radu.  
Raportul compartimentului de specialitate se prezintă de catre compartimentul de 
achiziții publice.  
Nu sunt obiecții cu privilre la cele prezentate in plen. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei . 
Se votează in unanimitate.  
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din data de 29 mai 2020 privind aprobarea 

cofinanțării proiectului ” Achiziție cort evenimente și dotări” finanțat pe masura M3/6B pentru  

promovarea  tradițiilor și valorilor locale prin mica infastructură locală , în cadrul Grupului de Acțiune 

Locala, valea Crasnei și valea Barcăului. 

 

 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
   

        4. Raportul primarului privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  comunei  

Nușfalău la  sfârşitul  anului  2019 
La acest punct al ordinii de zi  se prezintă Raportul primarului întocmit pentru anul 2019   
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
 
Nu sunt alte probleme la acest punct al ordinii de zi .   
Se trece la discutarea problemelor   
  
DIVERSE: 
La acest punct se da cuvantul domnului director  Nagy Csaba de la Liceul tehnologic 
Petri Mor pentru a prezenta  situația legată de posibilitatea folosirii mediului online 
pentru accesarea cursurilor ce se tin sub această formă pe perioada  stării de urgentă și 
ștării de alertă. 
Obiectul discuției este adresa  Liceului tehnologic ” Petri Mor” , adresată Consiliului 
Local, prin care se solicită identificarea  măsurilor care se pot lua pentru facilitarea 
conectării elevilor la mediul online. 
La această solicitare este anexat Planul național de intervenție educațională pentru 
situația suspendării cursurilor din învățământul Preunivesitar., fără o adaptare pentru 
nivelul local, fapt ce nemulțumește organul deliberativ și executiv. 
 
Domnul director scoate în evidență ca majoritatea copiilor se descurcă cu această 
formă de invațare, mai problemă este cu copii de etnie romă care sustin că nu au nici 
conexiune la internet și nici un mijloc de acces ( telefon, tabletă, laptop.) 
Doamna consilier Imre Simona solicită o situație clară cu acei copii care nu au acces la 
această formă de educație. 
 Domnul director  estimează necesarul pentru 150 de elevi. 
Consilierii consideră ca solicitarea facută din partea scolii pentru acest an scolar este 
tardivă, in sensul că până la intocmirea și finalizarea procedurii de achizitie a acetor 
mijloace de studiu se termina anul scolar , iar pentru noul an scolara această facilitate 
trebuie bine organizată și  evaluată. 
Referitor la relatarea domnului director, doamna consilier Imre Simona dorește o 
informație clară legat de acei copii pentru care se solicită  sistemul informatic pentru 
accesul online, daca acesti copii chiar vor sa facă scoala sau sunt acei copii care nici 
înainte, cand exista posibilitatea frecventării orelor de curs , nu au luat parte.  
Se confirmă faptul că majoritatea elevilor fac parte din randul celora care nu au 
frecventat scoala. 
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In aceste condiții se solicită o statistică din partea domnului primar pentru acei elevi 
care fac parte  din clasele terminale, in vederea asigurării accesului la cursurile online 
pentru ei.  
Domnul director comunică un număr de 23 de elevi in clasele terminale.  
Domnul primar se intereseaza de ce nu au fost redistribuiti banii de la intretinere pentru 
cumparare de tablete , atata timp cat la acest capitol s-au facut economii ca urmare a 
închiderii școlii din data de 15 martie 2020. 
Doamna consilier Imre Simona , scoate in evidenta posibilitatea dotării cu obiecte de 
inventar a scolii , de asemenea este de parere ca scoala trebuia sa faca demersuri în 
acest sens mai din timp pentru a facilita accesul elevilor la scoala online. 
Asa cum s-a mobilizat comitetul de parinti pentru a strange fonduri și a cumpara tablete 
pentru elevi care au nevoie, în timp real, se putea face acest lucru și pentru alti copii 
lipsiț de acest mijloc de comunicare. 
Domnul primar dorește sa cunoască numarul  solicitărilor pentru acordare de tablele cu 
fonduri de la Guvern. 
Domnul director informeaza ca au fost depuse 3 dosare  declarate neeligibile. 
Domnul consilier Osz Andras aduce la cunostința consilierilor că problema tabletelor a  
fost discutată în ședința Consiliului de Administrație a școlii. 
Domnul consilier Foirzs Laszlo consider că există înțelegere din partea firmelor 
economice de pe raza comunei care ar fi de acord cu o sponsorizare în echipamente IT 
pentru elevii din clasele terminale care sunt lipsiți de posibilități procurării, dacă 
intradevăr există asemenea situației, pornind de la idea ca dânsul este dispus pentru o 
asemena sponsorizare. 
  
 
Nefiind alte probleme ședința se încheie. 
 

    PRESEDINTE                                      SECRETAR  GENERAL    
            
             KALLAI VICTOR                                  RAD MARIA-ELISABETA 
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