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ROMANIA 
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 2
Incheiat azi 11 februarie 2016

convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 41/ 5 februarie 2016 
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu local
Nu  este  prezent  Domnul  consilier  Borz  Marinel  –Ioan,  consilierul  care  a  solicitat
încetarea de drept amandatului de consilier , prin demisie. 
Şedinţa  este  statutară,  sunt  îndeplinite  prevederile  art.  40  alin  (1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participă nimeni
Nu sunt invitați la această ședință.
Din oficiu la această sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu, viceprimarul
comunei, D-l Foris Csaba  si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta . 
La cererea domnului primar la lucrarile sedintei participă domnul administrator Szabo
Istvan.
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei
ordinare din data de 28 ianuarie  2015 , 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 din data de 28
ianuarie 2015 , se votează în unanimitatea.
Procesul verbal se postează pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se prezintă ordinea de zi:
1 Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului pe anul 2016  la SC Nusfalau Serv 
SRL, si incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
2.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere si prestari servicii la SC 
Nusfalau Ser SRL
3.Proiect de hotarare privind  aprobarea documentațiilor de întabulare a unor  bunuri din
domeniul public al comunei Nusfalau
4. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în contabilitate a unor bunuri din 
domeniul public si privat al comunei Nusfalau, finalizate până la data de 31 decembrie 
2015
5. Proiect de hotarare privind incetarea de drept, prin demisie , înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui Borz Marinel _Ioan 
6. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru D-nul Gîrz 
Gavril
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Se supune la vot ordinea de zi prezentată.
Voteaza pentru 5 consilieri, împotriva 7 consilieri ( Domnii consilieri:  Forizs Laszlo, 
Hueber Gheorghe, Bernat Elena,Reinbold Gyorgy Rudolf, Szabo Istvan, Somogyi 
Balint, Foris Csaba.
Ordinea de zi NU ESTE VOTATĂ.
Întrucăt punctele înscrise pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute, sedinta se incheie.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR
          HUEBER GHEORGHE                                                 RAD MARIA-ELISABETA 


	1 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2016 la SC Nusfalau Serv SRL, si incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
	2.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere si prestari servicii la SC Nusfalau Ser SRL
	3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor de întabulare a unor bunuri din domeniul public al comunei Nusfalau
	4. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în contabilitate a unor bunuri din domeniul public si privat al comunei Nusfalau, finalizate până la data de 31 decembrie 2015
	5. Proiect de hotarare privind incetarea de drept, prin demisie , înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui Borz Marinel _Ioan

