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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 9 

Incheiat azi 22 septembrie  2020   
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 180  din 16 septembrie 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  minim 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. La această ședință participă și administratorul public Szabo  
Istvan 
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 20 august 2020 , au fost prezentate consilierilor,  cu posibilitatea contestării, 
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  
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

COMUNEI NUȘFALĂU” 
3. Proiect de hotarâre privind însușirea Contractului de lucrări nr. 4733 din 

27.07.2020 avand ca obiect execuția de lucrări, în cadrul proiectului ” 
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna 
Nușfalău, județul Sălaj” 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  devizului general actualizat pentru 
investiția  ” Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în 
comuna Nușfalău, județul Sălaj” 

 

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       
  La acest punct proiectul de hotărâre a fost initiat de primarul comunei și constă în 
efectuarea virări de credite avand la bază adresa finantelor punblice nr.  SJG-STZ-
3157/17.09.2020, precum și adresa nr. SJG-STZ-3113/14.09.2020 
Din cele  prezentate rezultă că în baza celor doua adrese de la Ministerul Finantelor 
Publice , s-au propus majorari la bugetul local . 
Din  anexa la proiectul de hotarare initiată de primar, se propune ca la capitolul 
administratie publică să se faca o majorare pentru lucrarea de modernizare încalzire 
centrala la pompieri, apoi la capitolul cultura se propune  o majorare pentru  sustinerea 
cultelor  în sumă de 40 mii lei  si la cheltueli de capitoal construire  poartă la cimitirul 
comunal în suma de 40 mii lei .  



La capitolul asistentă socială se propune o majorare pentru acoperirea salariilor și 
indemnizatiilor la asistentii personali.  
La Mediu pentru colectarea deseurilor se impune acoperirea cheltuelilor fata de sumele 
incasate de la populatiei.  
La Drumuri și poduri propunem completare sumelor existente pentru continuarea 
lucrărilor de asfaltare in suma de 614,50 mii lei  
Nu sunt obiectii din partea consilierilor locali 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.41 din data de  22 septembrie 2020 privind 
rectificarea bugetului local       
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct înscris pe ordinea de zi. 

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU” 
 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarăre este initiat de primarul comunei 
Nușfalău și are la bază initiativa  Liceului tehnologic prin doamna director Csiki Eva. 
Din cele prezentate rezultă ca Doamna profesoară Posta Rozalia a activat în calitate de 
profesor intre anii 1968- 1999 la fosta Scoala General Nușfalău , actualul Liceu 
Tehnologic Petri Mor. 
Inainte de revoluție profesorii prin PCR aveau obligatia de a desfasura activități 
extraprofesionale  ori pe linie de partid , ori pe linie culturală, astfel doamna Posta 
Rozalia s-a dedicat pentru activități culturale pentru care a prins o dragoste aparte, 
ramanand să-și aducă aportul pâna în prezent. 
Pentru a evidenția activitatea meritorie a acestei persoane , primarul comunei a initiat 
proiectul de hotărâre privind conferirea  tilului de cetățean de onare . 
Consiliul local  adoptă hotârîrea în unanimitate . 
Astfel cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 42 din data de 22 septembrie 2020 
privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU” 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct înscris pe ordinea de zi. 

3. Proiect de hotarâre privind însușirea Contractului de lucrări nr. 4733 din 
27.07.2020 avand ca obiect execuția de lucrări, în cadrul proiectului ” 
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna 
Nușfalău, județul Sălaj” 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău. Are la baza raportul compartimnetului de resort , compartimnetul de achiziții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău, unde se 
prezintă intenția primarului cu privire la  extinderea  și modernizarea iluminatului public. 
Prin contractual de finantare  încheiat cu MDRAP s-a aprobat o finantare în acest sens. 
S-au facut demersurile necesare  pentru atribuirea contractului, ajungându-se la faza 
finală de încheiere a Contractului de lucrări nr. 4733 din 27.07.2020 avand ca obiect 
execuția de lucrări, în cadrul proiectului ” Modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public stradal în comuna Nușfalău, județul Sălaj” 
Pentru acest contract se solicit acordul din partea consiliului local .  



Nu sunt obiecții 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.43 din data de  22 septembrie 2020 privind 
însușirea Contractului de lucrări nr. 4733 din 27.07.2020 avand ca obiect execuția 
de lucrări, în cadrul proiectului ” Modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public stradal în comuna Nușfalău, județul Sălaj” 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului 
punct înscris pe ordinea de zi. 
 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  devizului general actualizat pentru 
investiția  ” Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în 
comuna Nușfalău, județul Sălaj” 
 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău. Are la baza raportul compartimnetului de resort , compartimnetul de achiziții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău, unde se 
prezintă intenția primarului  cu privire la aprobarea  devizului general actualizat pentru 
investiția  ” Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna 
Nușfalău, județul Sălaj. 
Din cele prezentate  rezultă că s-a incheiet un contract de finantare cu MDRAP. S-au 
achiziționat servicii de proiectare la faza de proiect tehnic, detalii de execuție, 
documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de 
investiții Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna 
Nușfalău, județul Sălaj” 
Toate aceste demersuri impun reactualizarea devizului general , motiv pentru care a 
fost initiat prezentul proiect de hotarare.  
Nu sunt obiecții 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.44 din data de  22 septembrie 2020 privind 
aprobarea  devizului general actualizat pentru investiția  ” Modernizarea și 
extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău, județul 
Sălaj” 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , sedința se incheie. 
 

    PRESEDINTE                                      SECRETAR  GENERAL    
            
             SOMOGYI BALINT                                  RAD MARIA-ELISABETA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


