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PROCES - VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 10 decembrie  2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Nușfalău, convocată  prin Dispoziția  nr. 291 din 4 decembrie 2020, 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” dar nu a dat curs acestei solicitări. 

Sunt respectate prevederile  Hotărârea nr. 967/2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
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 și secretarul general al 
comunei, D-na Rad Maria-Elisabeta și din partea compartimentului contabil participă 
doamna Ambrus Piroska 
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 26 
noiembrie  2020 , au fost prezentate consilierilor. Posibilitatea contestării  continutului 
procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei  exprimate în şedinţa anterioară. 
Nu sunt obiecții cu privire la modul de redactare a procasului 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 acordarea burselor scolare  nr. 54 

2. Proiect de hotărâre privind ghiseu .ro  55 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Consiliului local al comunei Nușfalău  56 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău  (57) 

5. Proiect de hotarare privind  modificarea anexei nr. 1 la H O T Ă R Â R E A  NR. 38 

Din 22 noiembrie  2018 Privind aprobarea Proiectului  Conventiei de Parteneriat 

dintre Primăria Comunei Nușfalău, cu sediul în localitatea Nușfalău, str Arany 

Janos nr 1 , judeţul Sălaj și Fundaţia Creştină Diakonia, cu sediul în Cluj-Napoca, 

str. Zambilei nr. 7, pentru  a înființa un program de incluziune socială și școlară a 

copiilor din categorii vulnerabile prin înființarea unui centru de zi cu program de tip 

afterscool. (58) 

6. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local  (59) 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea actualizării Devizului general actualizat pentru 

investiția  ” Modernizarea drumuri comunale în comuna în comuna Nușfalău, județul 

Sălaj”   (60) 

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 acordarea burselor scolare   
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă ca propunerea de acordare a burselor scolare nu are  
comunicate criteriile de acordare a burselor scolare stabilite prin Consilieul de 
administratie , motiv pentru care domnul primar solicita amanarea discutiilor legate de 
acest punc, pentru sedinta următoare.  
Este de mentionat faptul ca obligația stabilirii criteriilor de acordare a burselor este de 
competenta Consiliului de administratie pentru o cat mai corecta aplicare a legii.  
 

2. Proiect de hotărâre privind ghiseu .ro   
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei, în 
baza solicitării transmise de către Instituția Prefectului, coroborat cu prevederile 
Ordinului nr/. 168/14/95/2011 prin care se aprobă Normele metodologice  pentru 
implementarea Sistemului National Electronic de plată on- line a taxelor și impozitelor  
utilizand cardul bancar. 
Se impune realizarea acestui sistem de încasare a impozitelor și taxelor locale pentru 
facilitarea achitării impozitelor de catre contribuabili. 
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei , D-mnul Mate Radu.  



Nu sunt obiecții din partea consilierilor.  
Se supune la vot. se votează în unanimitate.   
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 54 din data de 10 decembrie 2020 privind  
înregistrarea Comunei Nușfalău, în sistemul National Electronic de Plată on- line 
a taxelor și impozitelor utilizand cardul bancar. 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 
 3.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Consiliului local al comunei Nușfalău  

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei  

Din cele prezentate rezultă cadru legal care reglementează aprobarea Regulamentului de 

organizare și functionare a  Consiliului Local. Regulamentul este actul de baza după care se 

ghidează consiliul Local.  

Pe considerentul că majoritaea consilierilor mai au cel putin un mandat de consilier local , sunt 

familiarizati cu obligativitatea aprobării regulamentului după care se orientează în  aplicarea 

regulilor.  

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. 55 din data de 10 decembrie 2020 privind  
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al comunei Nușfalău  

Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău   

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei  

Din cele prezentate rezultă cadru legal care reglementează functionarea aparatului de specialitate 

al primarului comunei Nușfalău, aparat care are rolul de a facilita aplicarea prevederilor stabilite 

de cătr organul deliberativ ăi a organului executiv.  

Este un regulament care se actualizează la inceputul fiecărui mandat de primar. 

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. 56 din data de 10 decembrie 2020 privind  
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușfalău   

Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 5.Proiect de hotarare privind  modificarea anexei nr. 1 la H O T Ă R Â R E A  NR. 38 

Din 22 noiembrie  2018 Privind aprobarea Proiectului  Conventiei de Parteneriat dintre 

Primăria Comunei Nușfalău, cu sediul în localitatea Nușfalău, str Arany Janos nr 1 , 

judeţul Sălaj și Fundaţia Creştină Diakonia, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 7, 



pentru  a înființa un program de incluziune socială și școlară a copiilor din categorii vulnerabile 

prin înființarea unui centru de zi cu program de tip afterscool. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei  

Din cele prezentate rezultă 


