ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA NUȘFALĂU
CONSILIUL LOCAL
Nr.727 28.01.2021.

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al
comunei Nușfalău, convocată prin Dispoziția nr. 7 din 22 ianuarie 2021, a
primarului comunei Nușfalău. 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.
La sedință a fost invitată telefonic, doamna director Csiki Eva de la Liceul
Tehnologic „Petri Mor” care s-a prezentat la această ședință.
Sunt respectate prevederile HOTĂRÂRE nr. 3 din 12 ianuarie 2021privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
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, D-nul Forizs Laszlo
viceprimarul comunei și D-na Rad Maria-Elisabeta secretar general.
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 10
decembrie 2020 , și a ședinței extraordinare din data de 22 decembrie 2020, au
fost prezentate consilierilor, cu posibilitatea contestării continutului procesului verbal şi
menţionarea exactă a opiniei exprimate în şedinţa anterioară.
Nu sunt obiecții cu privire la modul de redactare a procesului verbal.
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, conform 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 :
1.Proiect de hotarâre privind aprobarea rețelei scolare pentreu anul solar 2021-2022
(1)
2. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local
al comunei Nușfalău, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Nușfalău,
judeţul Sălaj (2)
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de CONTRACT DE
MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR, între primarul comunei și directorul
unității de învatământ , precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la
Contractul de management administrativ-financiar (3)
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință (4)
Nu sunt obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi prezentat. Se supune la vot. Se
votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare. Se trece la discutarea
proiectelor de hotarâri înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rețelei scolare pentreu anul solar 20212022
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .
Proiectul de hotărâre a fost initiat după depunerea de catre Liceul Tehnologic ”Petri Mor”
a proiectului rețelei de școlarizare pentru anul 2021- 2022, de către primarul comunei. pe
considerentul că nu au fost obiectii la proiectul planului de școlarizare.
Proiectul de hotarare impreuna cu documentele de sustinere au fost transmise pentru
avizare la ISJ Sălaj.
În urma obținerii avizului conform transmis de către ISJ Sălaj cu nr. 9985 din 16.12.2020,
aprobarea planului de școlarizare poate face obiectul ordinii de zi, condițiile de legalitate
fiind îndeplinite.
Din cele prezentate rezultă ca nu sunt aduse modificări la planul prezentat drept urmare
proiectul de hotarare initiat se supune pentru aprobare.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor.
Se supune la vot. se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.1 din data de 28 ianuarie 2021 privind
aprobarea rețelei scolare pentreu anul solar 2021-2022.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.

2. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Nușfalău, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
Nușfalău.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei, în
baza solicitării facute de către secretarul general al comunei Nușfalău care prezintă
prevederile legale din Codul administrativ, conform art. 485 alin (5) evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ
teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și doi
consiglieri locali desemnați prin hotarare.
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei , D-mnul Mate Radu.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor.
Se fac propuneri :
Doamna consilier Matei Loredana propune pentru comisie pe domnul consilier Forizs
Laszlo si pe domnul consilier Forizs Csaba.
Domnul consilier Lupo Ioan propune pe doamna consilier Imre Simona.
Pentru o neînțelegere la modul de votare domnul consilier Foris Csaba se retrage. Nu
se fac alte propuneri , râman nominalizati pentru a fi desemnati în comisia de evaluare
domul consilier Forizs Laszlo și doamna consilier Imre Simona.
Se supune la vot. se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 28 ianuarie 2021 privind
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Nușfalău,
județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Nușfalău
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de CONTRACT DE
MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR, între primarul comunei și directorul
unității de învatământ , precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã
la Contractul de management administrativ-financiar
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezultă cadru legal care reglementează aprobarea Contractului
cadru, art. 106 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale
Nu sunt obiectii cu privire la proiectul de hotarare prezentat.
Se supune la vot. se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 28 ianuarie 2021 privind
aprobarea modelului de CONTRACT DE MANAGEMENT ADMINISTRATIVFINANCIAR, între primarul comunei și directorul unității de învatământ , precum
şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul de management
administrativ-financiar
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei

Din cele prezentate rezultă termenul de trei luni calendaristice pentru actualul
președinte , ales în luna noiembrie, a expirat , următoarea sedintă urmand a fi condusa
de un nou președinte.
Se fac propuneri în acest sens.
Domnul consilier Szabo Istvan propune ca președinte de sedință pe domnul Somogyi
Balint.
Nu se fac alte propuneri.
Nu sunt obiectii cu privire la proiectul de hotarare prezentat.
Se supune la vot. propunerea făcută,
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 28 ianuarie 2021 privind
alegerea președintelui de sedință
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea unor problem
diverse.
Domnul consilier Lupo Ioan se interesează de modul de administrare a străzilor. Face
referire la ridicarea bunurilor de orice fel depozitate pe domeniul public.
Domnul viceprimar propune ca fiecare consilier sa aibă un sector in care sa aduca la
cunostinta locuitorilor cerintele pentru mentinerea unei comunități curate și întretinute.
Ulterior sa se treacă la somatii .
Nefiindalte problem sedinta se încheie.
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