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Nr. 5175  din 09.07.2020 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 6 
Incheiat azi 9 IULIE  2020   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 142  din 3 IULIE 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. Ca invitat 
particip domnul director Nagy Csaba , director la Liceul Tehnologic Petri 
Mor Nusfalau 
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 păstra 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 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 30 iunie   2020 , au fost prezentate consilierilor,  cu posibilitatea contestării, 
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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 
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 rectificarea bugetului local      36         
2. Proiect de hotarare privind asumarea /neasumarea  responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractului pentru achiziția produselor 
aferente programului  37 
3. Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale 38 
 
In completarea ordinii de zi prezentate se solicită înscrierea unui proiect de hotărâre 
privind completarea  planului anual de achiziții aprobat prin HCL nr. 26 din 23 aprilie 
2020 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la solicitarea facută. 
 Se prezintă ordinea de zi completată cu solicitarea aprobată. 
1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local      36         
2. Proiect de hotarare privind asumarea /neasumarea  responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractului pentru achiziția produselor 
aferente programului  37 
3. Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale (38) 
4. Proiect de hotarâre privind completarea  planului anual de achiziții aprobat prin 
HCL nr. 26 din 23 aprilie 2020 (39) 
 
 

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. 
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 1 Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local       
  Acest proiect de hotărâre a fost initiat de primarul comunei și constă în efectuarea 
virări de credite între capitole bugetare cu scopul continuării unor lucrări de investiții 
multianuale, precum și virări de credite la sectiunea de funcționare. 
Se   supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează în unanimitate .  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.31 din data de30.06.2020 privind însușirea 
Dispoziției nr 131 din 12.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020              
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției pentru realizarea unui 
pod peste râul Barcău la intersecția dintre drumul vicinal ” Nagyret I și Drumul 
comunal DC 91  precum și întocmirea  documentației necesare în vederea 
realizării acestui obiectiv 
Se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei , domnul Mate Radu  
având la bază raportul compartimentului de achizții publice, din care rezultă că această 
investiție a fost de mai multe ori discutată întrucât au fost solicitări din partea cetățenilor 
in acest sens, solicitare ce este evidențiată și pe PUG-ul existent. Acest pod ar facilita 
accesul utilajelor agricole, tractoarelor cu remorci pentru a transporta recolta din câmp 
și ar facilita descongestionarea drumului national. 
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. 32 din 30 iunie 2020 privind aprobarea 
investiției pentru realizarea unui pod peste râul Barcău la intersecția dintre 
drumul vicinal ” Nagyret I și Drumul comunal DC 91  precum și întocmirea  
documentației necesare în vederea realizării acestui obiectiv 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 

 
             3. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției pentru  modernizarea 
iluminatului public în comuna Nușfalău precum și întocmirea  documentației 
necesare în vederea realizării acestui obiectiv 
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.  
Din referatul de aprobare prezentat de primarul comunei rezultă că pentru această 
modernizare există inițiat un Program  privind  sprijinirea eficienței energetice și a 
gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public, aprobat de Guvern pentru 
cofinanțare  cu o sumă maxim eligibilă pentru UAT –uri de până la  4000 de locuitori  cu 
o sumă maxim eligibilă de  500.000lei. 
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. 33 din data de 30 iunie  2020 privind 
aprobarea investiției pentru  modernizarea iluminatului public în comuna 
Nușfalău precum și întocmirea  documentației necesare în vederea realizării 
acestui obiectiv 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct 
   
        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii 
de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii SA-IFN pentru proiectul cu titlul ”MODERNIZARE STRAZI IN 
COMUNA NUSFALAU (SATELE NUSFALAU SI BILGHEZ), JUDETUL SALAJ”. 

 
La acest punct al ordinii de zi  se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul 
comunei , domnul Mate Radu, având la bază Scrisoarea de garanție pentru contractul 
de finanțare nerambursabilă pentru investiția mai sus menționată. 
Scrisoarea de garanție emisă are valabilitate pana la data de 23.08.2020, care expiră 
automat și în întregime, în cazul în care cererea de executare din partea Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale nu este transmisă în scris, înainte de data expirării.  
Intrucât lucrarea  de modernizare nu este finalizată , este necesară menținerea 
valabilității scrisorii de garanție, motiv pentru care se impune prelungirea perioadei de 
valabilitate. 
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.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 34 din data de 30 iunie  2020 privind 
aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru proiectul 
cu titlul ”MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA NUSFALAU (SATELE NUSFALAU 
SI BILGHEZ), JUDETUL SALAJ”. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
 

La acest punct al ordinii de zi, în baza proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 
se solicită desemnarea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni 
calendaristice. 
Propunerea este facuta de domnul consilier Siminiuc, este propus domnul consilier 
Somogyi  Balint.  
Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot propunerea făcută.  
Se votează în unanimitate. din data de  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din data de 30 iunie  2020 privind 
alegerea președintelui de ședință 
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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 țin 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 susțin 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 întocmirea 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. 
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 interesează de ce nu au fost redistribuiți banii de la întreținere pentru 
cumpărare de tablete , atâta timp cat la acest capitol s-au făcut 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 părere ca școala trebuia sa facă demersuri în 
acest sens mai din timp pentru a facilita accesul elevilor la școala online. 
Așa cum s-a mobilizat comitetul de părinți pentru a strânge fonduri și a cumpăra tablete 
pentru elevi care au nevoie, în timp real, se putea face acest lucru și pentru alți copiii 
lipsiț de acest mijloc de comunicare. 
Domnul primar dorește sa cunoască numărul  solicitărilor pentru acordare de tablele cu 
fonduri de la Guvern. 
Domnul director informeaza ca au fost depuse 3 dosare  declarate neeligibile. 
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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 situații, pornind de la idea ca dânsul este dispus pentru o 
asemena sponsorizare. 
 Doamna consilier Berat se interesează de statiul lucrării de canalizare în satul Bilghez. 
Domnul primar informează : Din păcate  ne-am împotmolit la faza obtinerii avizelor 
necesare eliberării autorizației de construcție ,însensul că APM solicitî un aviz de la 
SGA , care necesită o nouă documentație.Se încearcă variante de rezolvare a 
problemei, intrucât situația existentă în evidentele celor de la SGA nu corespund 
realității din teren . In satul Bioghez nu este nici un pârâu cu  denumirea de ”Cumpăna” 
In satul bilghez sunt eventual zone inundabile , in urma scurgerii apelor de pe versanti. 
Domnul consilier Siminiuc se interesează de  posibilitatea amenajarii unui sens giratoriu 
în  intersecția drumurilor nationale cu drumul judetean , cu amenajarea unei treceri de 
pietoni in dreptul pizzeriei  Rustiq. 
Domnul consilier Forizs este de părere ca s-ar putea amenaja o intersecție 
semaforizată. 
Domnul consilier Osz Andras consideră că și o schimbare de indicator rutier  din 
cedeaza  inSTOP ar facilita problema pentru moment. 
Domnul primar propune o variantă prin care  benzile de circulație să fie separate cu o 
bandă pentru oprire, ar contribui la evitarea fenomenelor rutiere nedorite. 
Propune o solicitare pentru revizuirea posibilității de amenajare a sensului giratoriu . 
este o variantă mai simplă decât amenajarea  semaforizării. 
Domnul consilier  Siminiuc aduce in discuție intretinerea zonelor publice prin tunderea 
regulată a vegetatiei ierboase, a cărei creștere este favorizată de ploile repetate. 
O altă problema pusa in discuție de domnii consilieri este nemultumirea exprimată față 
de modul cum este polosită parcarea din zona pieței și a fântânii arteziene de pe strada 
Oborului , în sensul că acel loc este folosit de autobuze, camioane șutiruyri pentru 
stationare , perioade îndelungate , fapt ce contribue la reducerea vizibilității pentru cei 
ce doresc să ajungă în DN 1 H. 
Nefiind alte probleme ședința se încheie. 
 

    PRESEDINTE                                      SECRETAR  GENERAL    
            
             KALLAI VICTOR                                  RAD MARIA-ELISABETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intern 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


