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PROIECT DE HOTARARE  

Din 26 NOIEMBRIE  2020 

 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

 

 Consiliul Local al Comunei Nuşfalău întrunită în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 

Având în vedere ; 

- adres nr. __________________________, a Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Sălaj 

- Raportul compartimentului contabilitate pentru adoptarea proiectului de hotarare privind 

rectificarea  bugetului local pe anul 2020 

-referatul de aprobare din partea initiatorului, domnul mate Radu -primar 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

H o t ă r ă ş t e : 

  

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pen anul 2020, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, 

în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul contabil. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : 

           -   Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj 

- Primarul comunei Nuşfalău 

- Trezoreria Şimleu  Silvaniei 

- Compartimentul contabil  

- Dosar cu procese verbale 

 

 

 

 

                                      PRIMAR                                                      AVIZAT 

                                                                                           SECRETAR GENERAL  

                                     MATE RADU                                    RAD MARIA- ELISABETA 
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PROIECT DE HOTARARE  

Din 26 NOIEMBRIE  2020 

 

 

 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Nușfalău, în Consiliul de 

administrație a Liceului tehnologic ”Petri Mor” Nusfalău 

 
Consiliul Local al Comunei Nușfalău întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2020 

Având în vedere: 

 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  

• Adresa nr. 7283din 19.11.2020 a Liceuluui Tehnologic ”Petri Mor” Nușfalău 

• Prevederile art 96 alin (2) lit b din Legea educației naționale nr. 1/2011 

• prevederile  OMEN nr. 4619 /2014, pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare 

și funcționare a Consiliului de administratie din unitățile de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se desemnează un numărde 3 consilieri locali, în Consiliul de administrație a Liceului 

tehnologic ”Petri Mor”  după cum urmează: 

-  _______________________ 

-   ____________________ 

- _______________________ 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarului Comunei Nușfalău 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituției prefectului județului Sălaj; 

-Primarului Comunei  Nușfalău 

-Cetățenilor  Comunei Nușfalău; 

- Liceul tehnologic ”Petri Mor” Nușfalău  

-Dosar de ședință. 
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                                                                                                SECRETAR GENERAL 

                                     MATE RADU                                    RAD MARIA- ELISABETA 

 

mailto:primarianusfalau@yahoo.com


 

COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

PROIECT DE HOTARARE  

Din 26 NOIEMBRIE  2020 

 

privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu evidentierea 

procentului de 3,8% , rata inflației. 

 

Consiliul Local al Comunei Nuşfalău,  județul Sălaj, întrunită în şedinţa ordinară din data de 26 

noiembrie 2020 

Având în vedere ; 

-  referatul de aprobare,ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei, în 

calitate de initiator, 

- prevederile Legii nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

-prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin (1) lit. a și alin (2), art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit.b, art. 27, art. 30, art, 

76 indice 1 alin (2) și (3) din legea  273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Începând cu anul fiscal 2021, valorile indexate a impozitelor indexate cu procentul de 3,8 

rata inflației sunt evidentiate în anexele la prezenta hotarâre. 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarului Comunei Nușfalău 

și aparatul de specialitate al primarului 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituției prefectului județului Sălaj; 

-Primarului Comunei  Nușfalău 

-Cetățenilor  Comunei Nușfalău; 

- Compartiment buget- contabilitate 

-Compartiment impozite și taxe locale  

-Dosar de ședință. 
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PROIECT DE HOTARARE  

Din 26 NOIEMBRIE  2020 

privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Comunei Nușfalăuaferent 

activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, 

Înlocuire, Dezvoltare 

 

Consiliul local al Oraşului/Comunei ………………, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Oraşului/Comunei………. nr. …….. din 

……………; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei/Comisiei…………….nr. …….. din …………..; 

- Contractul de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITATILOR 

DE SALUBRIZARE A JUDETULUI SALAJ – COMPONENTA COLECTARE SI 

TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 SI 4” nr. 777/25.09.2018 

- Hotărîrea A.G.A. ADI ECODES SĂLAJ Nr…… 

- Adresa nr. emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj" 

- prevederile art. 8 alin. 3, lit. c) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;     

- Prevederile art. 5 și 10 din din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 

privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene 

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (7), lit n),  art. 139 alin. 1, alin. 3 lit g), 196 

alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Planul de investiții al comunei/orașului aferent activelor date în administrare sau 

concesiune, cu finanțare din fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021, având ca 

sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de "DELEGARE PRIN CONCESIONARE A 

GESTIUNII ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE A JUDETULUI SALAJ – COMPONENTA 

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE CT2 - ZONELE 2, 3 SI 4 ” nr. 

777/25.09.2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul Oraşului/Comunei…………..; 

- Direcţia/Serviciul/Compartimentul ………..; 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Prefectura Judeţului Sălaj; 

 

 

- Primarul Oraşului/Comunei…………..; 

- Direcţia/Serviciul/Compartimentul ………..; 

- Consiliul Judeţean Sălaj; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”; 

- Dosar şedinţă; 

- Dosar hotărâri. 

 

 

                                           PRIMAR                                            AVIZAT 

                                                                                                SECRETAR GENERAL 

                                     MATE RADU                                    RAD MARIA- ELISABTA 
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PROIECT DE HOTARARE  

Din 26 NOIEMBRIE  2020 

 

Privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 

mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”  

 

 Recunoscând necesitatea şi oportunitatea proiectului „Asigurarea accesului elevilor la 

procesul de invatare in mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”, 

 Cunoscând prevederile Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru 

o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, 

publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, 

 Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de motive a Domnului Primar, 

care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri; 

 Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Nușfalău; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        

mailto:primarianusfalau@yahoo.com


        Având in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Nușfalău, in calitate de initiator 

al proiectului de hotarare;  

Ținând cont de raportul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit. ee) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

adopta prezenta hotarare 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 

mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj” si cheltuielile legate de proiect, în vederea 

depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 

axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital 

competitivă, acțiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  

domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul 

de invatare in mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, respectiv susţinerea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 

mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”,  

Art. 4. Se aprobă specificatiile tehnice ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru 

uz școlar și ale altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice 

în mediul on-line aferente proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 

mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se mandatează primarul comunei Nușfalău pentru semnarea, în numele și pentru 

comuna Nușfalău, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului, 

precum și a contractului de finanțare aferent acestuia. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Nușfalău. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Sălaj; 

  - Primarului Comunei Nușfalău. 

  

                PRIMAR                                                AVIZAT 

                                                                                           SECRETAR GENERAL  

                                     MATE RADU                                    RAD MARIA- ELISABETA 

 
 



                                                                                                                                                             Anexa nr. 1  la H.C.L.  nr._____________ 

 

Valoarea totala a proiectului este de _______________lei cu TVA  

Cheltuielile eligibile a proiectului este de _______________lei cu TVA  

Cheltuielile neeligibile a proiectului este de _______________lei cu TVA  

 

Nr.crt. Denumire Bucăti Pret 

ghid-

euro 

Pret 

oferta 

Valoare 

totală 

conf.ofertă 

Valoare 

eligibilă 

UE= 

 

2% Neeligibil Total AC 

-0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- 

 

-7- 

=col.6-8 

-8- 

=col.6*2% 

-9- 

=col.5-6 

-10- 

=col.8+9 

1 Tablete pentru uz 

școlar 

         

2 Laptop          

3 Camera web 

videoconferinta 

         

4 Router wireless          

5 Tabla interactiva          

6 _________________          

7 Cheltuieli 

consultanta 

         

8 Cheltuieli publicitate          

 VALOARE 

TOTALA  euro 

         

 VALOAREA 

TOTALA lei 

4,8318 lei 

         

 

 

 

 



Anexa nr. 2  la H.C.L.  nr.______________ 

 

Specificatiile tehnice minimale pentru tablete pentru uz școlar sunt: 

Tehnologie Reţea GSM I HSPA / LTE, va funcţiona în orice reţea publică de telefonie 

mobilă. 

Cartela SIM 1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul de SIM 

ofertat. 

3G DA 

4G DA 

Husă protecţie Dedicată, tip TPU, să ofere protecţie împotriva zgârieturilor şi şocurilor,margine 

care să protejeze ecranul, sa ofere functionalitatea tip 

stand ( inel, pliere, etc. ) 

Ecran Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluţie 1280 x 800 pixels, raport 

16:10, dimensiune 10", raportul dintre ecran şi corpul tabletei minim 70%. 

Sistem operare Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu support oficial asigurat 

de producator pentru upgrade la cel putin o versiune ulterioara 

Tip extensii suportate TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, GIF, 

BMP, PNG, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AC-3, MEPG 1/2/4, H.263/H.264 

CPU Quad-core 1.5 GHz, 64bit. 

Memorie 16GB interna, 2GB RAM 

Memorie externă Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB 

WLANWi-Fi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

GPS A-GPS, GLONASS 

Camera foto spate 5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps 

Camera foto față 2 MP 

Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm 

Microfon Încorporat 

USB USB Type-C sau micro USB 2.0 care să permită și transfer de date 

Baterie Li-Po 5000 mAh 

Valori SAR EU Se impune respectarea standardelor, conform reglementărilor Comisiei 

Europene pentru 

dispozitive mobile. Limita recomandată de Consiliul Uniunii Europene fiind de 2.0W/kg în 

medie peste 10 g de țesut care absoarbe cel mai mult semnal (IEC 62209-1) 



Greutate Maxim 550g fară husă de protecţie                                                                        

Specificatiile tehnice minimale pentru laptop sunt: 

Intel i3 generatia 10 sau echivalent ( scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net ) 

Display 15"-16", HD. 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

SSD: minimum 256GB,  

Placă video inclusă. 

Camera web inclusă. 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 

Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 

Greutate: mai mica de 2 Kg 

Sistem de operare: in functie de necesar 

 

 

Specificatiile tehnice minimale pentru camera web conferinta sunt: 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x HD 

Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 

Microfon: distanta preluare minim 2,4m 

Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

 

 

Specificatiile  tehnice minimale pentru router wireless sunt: 

Porturi LAN: 4 x LAN 

Porturi WAN: 1 x WAN 

Porturi LAN/WAN: 10/100/1000 Mbps 

Frecventa: 2.4 / 5 GHz 

Standarde: IEEE 802.11ac/n 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 

Dual band: da 

Viteza transfer: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5 GHz - 1300 Mbps 

Tipuri WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP 

Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryption, Filtrare URL, 

Controale de timp,  

Firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding 

DNS: Rezervare adres, Lista clienti, DHCP Server 

 

 

 



 

Specificatiile  tehnice minimale tablă interactivă sunt: 
Tabla Interactiva cu diagonala de minimum 98” 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele aplicații: Zoom, 

Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams si orice alta aplicatie de invatamant la distanta sau 

videoconferinta spijinind modul de predare interactiv.  

Pachet format din: 

Tabla interactiva 

Videoproiector 

Suport videoproiector 

Stilus / pen interactiv 

Modul conectare wireless USB  

Software in limba Romana 

Specificatii complete videoproiector: 

Rezolutie: minium 1280x800 WXGA 

Luminozitate: minimum 3300 Lumeni 

Contrast: 16.000:1 

Specificatii complete Tabla Interactiva: 

Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 mm 

Diagonala zona activa: minimum 1950 mm x 1130 mm 

Rezolutie: minimum 32768x32768 

Modalitate de scriere: Deget/Marker 

Stilus / pen interactiv cu 4 culori (Negru, Rosu, Verde, Albastru) 

Markere incluse: 4 

Sisteme de operare compatibile: Windows 10 sau echivalent 

Notă! Toate descrierile de mai sus nu se vor interpreta ca fiind indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a 

unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anume origini ori producții. Aceste descrieri 

reprezintă indicații, și sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

 

președintele de ședință, 

 

……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei  

 

……………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

nr. înreg. ____ din ______________ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

referitor  la 

 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 

mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj”  

 

Ministerul Fondurilor Europene finanțează  prin Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie 

digital competitivă, acțiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, proiecte pentru 

echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line aferente proiectului 

Un solicitant poate obţine finanţare nerambursabilă cu respectarea condiţiilor de 

eligibilitate ale Ghidului de finanțare si a Programului.  

Potrivit listei documentelor care însoţesc Cererea de finanţare din Ghidul de finanțare, unul 

dintre documentele obligatorii care trebuia ataşat Cererii de finanţare este Decizia solicitantului de 

aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a 

cofinanţării proprii.  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu 

art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

PROPUN 

 CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 Adoptarea proiectului de hotărâre nr. ___ din privind aprobarea proiectului „Asigurarea 

accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul 

Sălaj”  

PRIMAR 

MATE RADU 



COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

PROIECT DE HOTARARE  

DIN 26 NOIEMBRIE 2020 

 

Privind completarea planului anula de achiziții aprobat prin HCL nr. 26 din  23 aprilie 2020 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice  

- prevederile art. 11 alin (2), (3) , (6) , art. 12-13 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice  

- prevederile art. 40 alin (2) , art. 26, art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, cu 

modificarile și completarile ulterioare; 

- Raportul compartimentului de achiziții publice, cu privire la necesitatea completării planului 

anual de achiziții publice 

-prevederile art. 129 alin (4) lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, CONSILIUL LOCAL al comunei Nusfalau, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă completarea planului anula de achiziții aprobat prin HCL nr. 26 din  23 

aprilie 2020, conform anexei  nr. 1 și nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, 

în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul contabil. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : 

           -   Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj 

- Primarul comunei Nuşfalău 

- Compartimentul contabil  

- Compartiment achiziții publice 

- Dosar cu procese verbale 
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