ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA NUȘFALĂU
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1361din 26.02.2021.

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 26 februarie 2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al
comunei Nușfalău, convocată prin Dispoziția nr. 73 din 19 februarie 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.
Sunt respectate prevederile HG nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu 12 februarie, 2021,precum și 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 28
ianuarie 2021, 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 contractului de voluntariat care se va încheia
între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și
Consiliul Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de facilități membrilor SVSU
Nușfalău, pentru timpul efectiv prestat la intervenții și alte activități pe linie de SVSU.(5)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență
și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Nușfalău și ale autorităților publice
locale din comuna Nușfalău (6)
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a
modelului semnului distinctiv alcalității acestora (7)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție
de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi mici și Mijlocii SAIFN pentru proiectul cu titlul ” Modernizarea străzilor în comuna Nușfalău (satele
Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj (8)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local ce
se vor efectua pe domeniul public sau privat al comunei Nușfalău, de către persoanele
beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii nr.416/2001, pentru anul
2021 (9)
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 contractului de voluntariat care se va
încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de
urgență și Consiliul Local ca beneficiar al voluntariatului și acordarea de facilități
membrilor SVSU Nușfalău, pentru timpul efectiv prestat la intervenții și alte activități pe
linie de SVSU.(5)
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .
Din cele prezentate rezultă că existenta unui serviciu de voluntariat la nivelul comunei
pentru a intervenii la evenimentele minore ce se anuntă la nivelul comunei sunt în folosul
comunității. Atribuțiile acestui serviciu se completează cu atribuțiile formației militare din
subortinea ISU Sălaj , prin Garda nr. 2 Nușfalău.
Domnul primar aduce la cunostința consilierilor că asemenea formații de voluntariat au
mai existat dar fără a beneficia de anumite facilități . În Contractul de voluntariat propus
spre aprobare s-au prevăzut facilități de pana la 300 lei deducere din valoarea impozitelor
și taxelor locale pe an fiscal, precum și încheierea unui contract de asigurări de viată.
Se prezintă avizul comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină,
protecţia mediului şi turism
Nu sunt obiecții din partea consilierilor.
Se supune la vot. se votează în unanimitate.

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.5 din data de 26 februarie 2021 privind
aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare
din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca
beneficiar al voluntariatului și acordarea de facilități membrilor SVSU Nușfalău,
pentru timpul efectiv prestat la intervenții și alte activități pe linie de SVSU.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării unor servicii
juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Nușfalău și
ale autorităților publice locale din comuna Nușfalău
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei, în
baza citației emise de către Tribunalul Sălaj, unde în Dosarul nr. 91/84/202, Comuna
Nușfalău și Comisia locală de fond funciar Nușfalău , au calitate de pârât, în proces cu
domnul Mercan Florian, în calitate de reclamant.materia dosarului este pe Contenșios
administrativ și fiscal, stadiul processual este pe fond cu obligația de a face , vizare plan
de încadrare în tarla a imobilului teren extravilan.
Întrucât întrun proces partile pot sustine punctul lor de vedere, în situația in care
reclamantului nu I se opune punctul de vedere al parâtului decizia instanței de judecată
poate fi influentată de opinia unuia dintre părti. Pentru expunerea părerii oficiale a
paratului , în cazul de față a Comunei Nușfalău și a Comisiei locale de fond funciar,
Tinând cont de faptul că în aparatul de specialitate al primarului nu este angajat jurist
care să reprezinte interesele comunei se impune angajarea unui acvocat .
Se prezintă proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei , D-mnul Mate Radu.
Se prezintă avizul comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină,
protecţia mediului şi turism
Nu sunt obiecții din partea consilierilor.
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 26 februarie 2021 privind
aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru
apărarea intereselor Comunei Nușfalău și ale autorităților publice locale din
comuna Nușfalău
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali
și a modelului semnului distinctiv al calității acestora
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezultă cadru legal care reglementează aprobarea modelului
legitimației și a însemnului - HG nr. 18 din 27 ianuarie 2021.
Nu sunt obiectii cu privire la proiectul de hotarare prezentat.
Se prezintă avizul comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină,
protecţia mediului şi turism
Se supune la vot. se votează în unanimitate.

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 26 februarie 2021 privind
stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului
distinctiv al calității acestora
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de
garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi mici și
Mijlocii SA-IFN pentru proiectul cu titlul ” Modernizarea străzilor în comuna Nușfalău
(satele Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezultă că în urma solicitării făcute de către consultantul angajat pe
proiect se impune obligativitatea prelungirii valabilității scrisori de garanție pentru
Contractul de finantare încheiat pentru execuția contractului.
In acest sens a fost initiat proiectul de hotarare de către primarul comunei pentru că
acest document poate fi prelungit doar cu stiința și acordul consiliului local.
Prelungirea valabilității garanției se impune prin prelungirea termenului de
implementare a perioadei de execuție pentru investiția de modernizare a străzilor in
comuna Nușfalău.
Se prezintă avizul comisiei pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură ,
amenajarea teritoriului şi urbanism
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. 8 din data de 26 februarie 2021 privind
aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție de la Fondul Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi mici și Mijlocii SA-IFN pentru proiectul
cu titlul ” Modernizarea străzilor în comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez),
județul Sălaj
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea următorului
punct.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes
local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al comunei Nușfalău, de către
persoanele beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii nr.416/2001,
pentru anul 2021
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezultă că planul de acțiuni este un document cu carater anual .
Prin acest document se stabilesc lucrările propuse a fi executate pe domeniul public și
privat al comunei de către beneficiarii de ajutor social în funcție de orele stabilite a fe
afectuate de către beneficiari
Se prezintă proiectul de hotarâre initiat de dpmnul Mate Radu primarul comunei.
Se prezintă avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sanătate şi
familie, protecţie copii, tineret şi sport
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. 9 din data de 26 februarie 2021 privind
aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe
domeniul public sau privat al comunei Nușfalău, de către persoanele beneficiare
de venit minim garantat, conform prevederilor Legii nr.416/2001, pentru anul 2021
Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea
deliberativă și executivă au dat dovada capacității efective de a soluționa și de a
gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile
publice, în condițiile legii, mulțumește pentru participare și pentru colaborarea la reușita
ședinței și declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei
Nușfalău din 26 februarie 2021. Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale
rapoartelor și proiectelor de hotărâre prezentate în cadrul ședinței.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.
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