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PROCES - VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Nușfalău, convocată  prin Dispoziția  nr. 262 din 20 noiembrie 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. Nu sunt invitați 
la ședință 

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 viceprimarul comunei 
domnul Forizs Laszlo 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 22 
septembrie  2020 , nu este cazul să se prezinte, întrucât  in urma alegerilor din 27 
septembrie și a  ședintei de constituire din data de 3 noiembrie 2020, componența 
noului consiliu diferă , drept urmare actualul consiliu local nu poate confirma sau infirma 
afirațiile facute in ședinta ordinară din data de 22 septembrie 2020. Posibilitatea 
contestării  continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei  exprimate în 
şedinţa anterioară , nu mai este de actualitate  în această ședință ordinară, această 
prevedere legală urmând a se aplica  integral de la următoarea ședință. 
In  continuare se face referire la procesele verbale incheiate in sedinta extraordinară din 
data de 3 noiembrie 2020. Nu sunt obiecții cu privire la modul de redactare a acestor 
procese verbale. 
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 rectificarea bugetului local  (48) 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 

comunei Nușfalău, în Consiliul de administrație a Liceului tehnologic ”Petri Mor” 
Nusfalău  (49) 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2021, cu evidentierea procentului de 3,8% , rata inflației.  (50) 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de utilizare a redevenței cuvenite 
UAT Nușfalău în baza Contractului de delegare nr.777/25.09.2018, încheiat cu 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecodes” Sălaj (51)  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului elevilor 

la procesul de invatare in mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj” (52) 

6. Proiect de hotarare privind completarea planului anula de achiziții aprobat prin 
HCL nr. 26 din  23 aprilie 2020  (53) 

 

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 rectificarea bugetului local 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă ca propunerea de rectificare are la bază adresa Consiliului 
Județean nr. 7188/16.11.2020. Hotărârea Consiliului Judetean nr. 87 din 13. octombrie 
2020 prin care s-a repartizat suma de 28,200  mii lei , precum și extrasul de cont   din 
data de  15.10.2020 
Sumele ce fac obiectul rectificarii sunt detaliate in raportul compartimentului de 
contabilitate.  
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate .  
Doamna consilier Imre Simona se intereseaza daca sunt asigurate salariile pentru 
asistenții personali.  
Domnul primar  informează consilierii ca sumele necesare sunt asigurate din bugetul 
local. 



Doamna consilier Imre Simona solicită ca la următoarele ședințe de consiliu local să fie 
prezentă doamna director de la Liceul tehnologic Petri Mor , precum și doamna contabilă. 
Solicitarea este motivatul de faptul că nu este normal sa se discute de solicitările făcute 
de liceu , în absența reprezentanților.  
Nu este de acord cu cumpararea de mobilier , iar sistemul informatic pentru accesul 
elevilor la scoala online nu este asigurat. 
Doamna consilier se interesează de soarta banilor , cei 50 mii lei alocați pentru  tabletă.  
Doamna contabilă informează ca acei bani nu au fost cheltuiți. 
Domnul prima Mate Radu este de părere că legat de asisgurarea sistemului informatic 
pentru  accesul elevilor la școala online trebuia sa se implice  școala. In nici o altă 
localitate nu  s-a implicat primaria în rezolvarea acestei probleme. Faptul că nu sa 
frecventat scoala zi de zi de catre elevi a favorizat constituirea unor economii la bugetul 
scolii. Acele economii trebuia redirectionate pentru sisteme IT. 
Doamna consilier Matei Loredana este de părere că și alte primării se implică in 
asigurarea acestui sistem de accesare online de către elevi. Ca exemplu este dată 
primaria Halmășd.  
Doamna consilier Imre Simona prezinta un neajuns semnalat în mai multe cicluri de 
generală . Astfel copiii care la clasa sunt de nota 10 , abia iau nota 7 la examenul de 
capacitate. 
Doamna consilier Matei Loredana consideră  că pentru aceste neajunsuri nu poate fi 
acuzată scoala. 
Doamna consilier Imre Simona este de părere că sistemul IT trebuie asigurat pentru toți 
copiii. Media de la capacitate îngradeste accesul copilului la liceul  la care si-ar dori sa 
ajungă. 
Domnul consilier Somogyi Balint se interesează de stadiul realizării iluminatului public, 
dacă lucrarea este terminată. 
Domnul primar informează : s-au schimbat corpurile de iluminat public, urmează sa fie 
achitate facturile  și urmează sa se realizeze extinderea. 
Domnul consilier Lupou Ioan se interesează de extinderea rețelei de apă. 
Domnul primar informează : din fonduri europene accesate de catre Compania de apă 
Someș Tisa, urmează sa fie realizate 5  subtraversări la rețeaua existentă și cu extindere. 
Doamna consilier Imre Simona se interesează de lucrarea de canalizare , daca firma 
executantă nu-și face datoria , solicită sa fie angajat un avocat care sa finalizeze 
neajunsurile semnalate la această lucrare. 
Legat de rectificarea bugetara nu mai sunt ridicate probleme. 
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de catre primarul comunei .  
Se votează în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 48 din data de 26 
noiembrie 2020 privind rectificarea bugetului local. 
 
Nefiind alte problem la acest punct , se trece la discutarea următorului punct de pe 
ordinea de zi : 
 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
comunei Nușfalău, în Consiliul de administrație a Liceului tehnologic ”Petri Mor” 
Nusfalău   



 La acest pnct al odinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , 
domnul Mate Radu și are la baza solicitarea Liceului tehnologic ” Petri Mor”Din cele 
prezemtate rezultă că se solicită desemnarea a trei consilieri locali.  
Se fac propuneriîn acest sens: 
Domnul consilier Somogy Balint  o propune pe doamna consilier Matei Iuliana Loredana  
Domnul consilier Forizs Laszlo  il propune pe domnul consilier Osz Andras 
Domnul consilier Osz Andras,  il propune pe domnul consilier Forizs Laszlo   
Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot propunerea facută. Se votează în 
unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 49 din data de 26 noiembrie 2020, privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Nușfalău, în Consiliul de 
administrație a Liceului tehnologic ”Petri Mor” Nusfalău   
 
Nefiind alte problem la acest punct , se trece la discutarea următorului punct de pe 
ordinea de zi : 
 
 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2021, cu evidentierea procentului de 3,8% , rata inflației.   

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de domnul primar Mate 
Radu și are la bază comunicarea facută de Institutul Naționa de Satistică. 
Rata inflației pentru anul 2021 este de 3,8%. Acest procent se regaseste în impozitele și 
taxele locale ce vor fi aplicate în anul calendaristic 2021. 
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei domnul Mate Radu cu 
anexele ce reflect rata inflației.  
In completare se prezintă  propunerea de majorare a taxelor pentru colectarea 
deșeurilor menajere  la 60 lei pe persoană pe an. De asemenea se majorează numărul 
persoanelor cu obligație de plata a taxei de salubrizare de la 4 persoane pe familie la 5 
persoane pe familie. 
Se propune insituirea unei taxe de salubritate, pentru casele nelocuite în sumă de 50 
lei/ an  . 
Se prezintă proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei . Se supune la vot.  
Sunt împotriva acestor majorări domnii consilieri : Foris Csaba, Bernat Elena și Somogy 
Balint, abținerile conform alin. (10 ) art. 139 din Codul administrativ  fiind numerate la 
voturi împotrivă. 
Votează pentru 10 consilieri. 
Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 26 noiembrie 2020, privind 
aprobarea  impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu evidentierea 
procentului de 3,8%, rata inflației.   
 
Nefiind alte problem la acest punct , se trece la discutarea următorului punct de pe 
ordinea de zi : 
 

 4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de utilizare a redevenței 
cuvenite UAT Nușfalău în baza Contractului de delegare nr.777/25.09.2018, 
încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecodes” Sălaj (51)  



La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei . Are 
la baza solicitarea transmisa cu adresa nr.1536/2020 de către Ecodes Sălaj , prin care 
se comunică redeventa calculată pentru periada 01.01.2019-31.12.2020.Se face 
referire la prevederile  legale de utilizare a Redevenței conform OUG nr. 198/2005. 
Prezentul proiect de hotărâre este initiat cu scopul de a stabili modul de utilizare a 
redeventei care poate fi folosită pentru serviciul de gospodarire la investiții. 
In acest sens prin proiectul de hotărâre inițiat se propune achiziționarea unei insule 
ecologice. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat. 
Se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 51 din data de 26 noiembrie 2020 privind 
aprobarea Planului de utilizare a redevenței cuvenite UAT Nușfalău în baza 
Contractului de delegare nr.777/25.09.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Ecodes” Sălaj 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului 

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

judetul Sălaj” (52) 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este initiat de primarul comunei 
Nușfalău.  
Din cele prezentate rezultă că există posibilitatea de creștere a gradului de utilizare a 
internetului prin consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, 
e-cultură, e-sănătate. 
În acest sens se propune  asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediu 
on- line în comuna Nușfalău Judetul Sălaj, ca urmare a situației create de pandemia de 
Covid 19. 
Luând în considerare posibilitatea de accesarea a fondurilor europene, în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, se propune asigurarea acestei 
tehnici prin accesarea de fonduri în cadrul proiectului ”Asigurarea accesului elevilor la 
procesul de învățare în mediul on-line” 
În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre de către primarul comunei Nușfalău. 
Se prezintă proiectul de hotarâre. 
Se supune la vot.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52 din data de 26 noiembrie 2020, privind 
aprobarea proiectului „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in 
mediul on-line in comuna Nușfalău, judetul Sălaj” 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 

6. Proiect de hotarare privind completarea planului anual de achiziții aprobat 
prin HCL nr. 26 din  23 aprilie 2020   



La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este initiat de primarul comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu. 
Intrucât se doreste  cumpărarea  unor produse și realizarea unor lucrări se propune 
inscrierea în programul anual de achiziții a încă trei pozitii, care sunt enumerate în anexa 
la proiectul de hotarare. 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat. Se supune la vot.  
Se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din data de 26 noiembrie 2020, privind 
completarea planului anual de achiziții aprobat prin HCL nr. 26 din  23 aprilie 2020. 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea unor probleme 
la  diverse. 
 
 
 Diverse: 
Domnul primar iși arată nemultumirea legat de activitatea desfasurata de SC Nușfalău 
Serv SRL. 
Cu toate ca au fost asigurate lucrări pentru realizarea veniturilor necesare unei functionari  
normale  s-a profitat de oportunitatea data de legiuitor  pe fondul pandemiei de esalonare 
a platilor restante la bugetul de stat și nu s-au achitat contribuțiile aferente pentru salariați. 
Acest lucru denotă o administrare deficitară a firmei. 
Doamna consilier Imre Simona se implica in evaluarea activității și concluzioneaza ca 
restentele inregistrare la ingeputul anului pe perioada de iarnă , nu au fost acoperite. 
Suma  in minus de 8,5 mii lei la sfarsitul lunii martie a fost doar partial acoperită. 
facturile din anul 2019 neachitate , au fost plătite din bugetul anului 2020, inregistrându-
se pierderi de 20 mii  lei. 
Doamna consilier Bernat Elena se interesează de posibilitatea acordării pachetelor pentru 
copiii. 
Domnul primar informează că urmează sa fie achizitionate tichete cadou care vor fi 
distribuite copiilor. 
Nefiind alte problem sedinta se incheie. 
 
 
  PREȘEDINTE                                                SECRETAR GENERAL  
                      SZABO ISTVAN                                             RAD MARIA-ELISABETA 


