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Nr. 5149  din 20.08.2020 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 8 

Incheiat azi 20 august  2020   
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 167  din 14 august 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. Nu sunt invitați 
la ședință 

Sunt respectate prevederile  transmise cu adresa nr 46408/23.03.2020 a   Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin intermediul Instituției Prefectului 
Județul Sălaj, precum  și a Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în vigoare , 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 9 iulie 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      40      
 

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 rectificarea bugetului local       
  Acest proiect de hotărâre a fost initiat de primarul comunei și constă în efectuarea 
virări de credite avand la bază adresa finantelor punblice nr.  SJG-STZ-
2931/20.08.2020. 
Din cele  prezentate rezultă că în baza prevederilor art. 23 din OUG nr. 135/14.08.2020 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, sumele defalcate din TVA 
pentru cheltueli descentralizate (11.02.02) modifică prin infuențele la programul initial la 
cod ind 110202. 
Aceste influente sunt evidentiate  la partea de venituri , iar la partea de cheltueli  sunt 
evidentiate la diferite capitole bugetare asa cum rezută din anexa la proiectul de 
hotarare initiat de primarul comunei. 
Capitolele care vor fi majorate sunt  pentru extinderea rețelei electrice, pentru 
asigurarea contribuției proprii la cortul pentru evenimente, la forajul pentru apă 
geotermală precum și la necesarul de fonduri la After schoole. 
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate . 
Se   supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează în unanimitate .  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.40 din data de  20 august 2020 privind 
rectificarea bugetului local       
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Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea problemelor  
Diverse. 
 
  
 
 
DIVERSE:  
La acest punct domnul primar informează consilierii locali cu privire la  solicitarea 
adresată către SDN Sălaj cu privire la refacerea marcajului din intersectia dintre DN1H  
cu DN 19 B si cu drumul judetean care merge spre Boghis, precum și schimbarea  
indicatorului dinspre DN19 B spre intersectia cu DN 1 H din cedeaza trecerea in STOP, 
pentru a limita frecventele posibilități de înregistrare a unor accidente.  
Domnul consilier Kincses se interesează de stadiul canalizării 
Domnul consilier Foris  solicită amenajarea acostamentului pe drumul comunal spre 
Bilghez, șoseaua oricum este îngustă. 
Doamna consilier Imre  solicită informații cu privire la modul de incepere a noului an 
scolar. Comisia de invățamand și comisia economica sa analizeze situația.  
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Nefiind alte probleme ședința se încheie. 
 

    PRESEDINTE                                      SECRETAR  GENERAL    
            
             SOMOGYI BALINT                                  RAD MARIA-ELISABETA 
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