
Nr.  9 din  3 septembrie 2015  

P R O C E S  V E R B A L 

Încheiat in şedinţa ordinara din 3 septembrie   2015 ora 18, şedinţa la care participa 13
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: Nu sunt 
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 participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
In calitate de invitat participă  dl Maier Elemer, directorul  Scolii  Gimnaziale Petri  Mor
Nușfalău.
Convocarea  consiliului  local   s-a  făcut  prin   Dispoziţia  primarului  nr.386  din  27
august   2015,  cu  respectarea  prevederilor  art.  39  alin  (2)  din  Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată.
La lucrarile sedintei participă din oficiu: primarul comunei D-l Mate Radu viceprimarul
comunei, D-l Foris Csaba  si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta . 
La solicitarea primarului comunei Nusfalau, la lucrările ședinței participă și D-l Szabo
Istvan , administrator public.
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei
ordinare din data de 13 august 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 13
august   2015.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  13 august
2015, se votează în unanimitatea.
Procesul verbal se postează pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare privind avizare documentației de atribuire a contractului de
delegare  prin  concesionare  a  gestiunii  activităților  de  salubrizare  al  județului  Sălaj-
componenta colectare și transport deșeuri municipale

2.Informarea Scolii Gimnaziale Petri Mor cu privire la masurile intreprinse pentru
începerea  anului  școlar  2015-2016,  evidențierea  rezultatelor  obținute  în  anul  școlar
2014-2015

Inainte de a se supune la vot ordinea de zi prezentate dl primar Mate Radu ,
propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare privind desemnarea a doi
consilieri  pentru Consiliul  de administrație  a scolii  gimnaziale,  solicitare  care la data
stabilirii ordinii de zi prin dispoziție , nu a fost inca transmisa. Astfel pentru a nu crea
neajunsuri in activitatea scolii se face această propunere de completare a ordinii de zi. 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerea facută . Se aproba completarea ordinii de zi . 
Se prezinta noua ordine de zi după cum urmeaza:



1.Proiect de hotarare privind avizare documentației de atribuire a contractului de
delegare  prin  concesionare  a  gestiunii  activităților  de  salubrizare  al  județului  Sălaj-
componenta colectare și transport deșeuri municipale

2.Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali pentru Consiliul
de administrație a Scolii Generale Petri Mor. 

3.Informarea Scolii Gimnaziale Petri Mor cu privire la masurile intreprinse pentru
începerea  anului  școlar  2015-2016,  evidențierea  rezultatelor  obținute  în  anul  școlar
2014-2015
Se supune la  vot  ordinea de zi  prezentata  .  se  aproba in  unanimitate.  Nefiind  alte
probleme la partea introductivă se trece la prezentarea primului punct. 

1.Proiect  de  hotarare  privind  avizare  documentației  de  atribuire  a
contractului  de  delegare  prin  concesionare  a  gestiunii  activităților  de  salubrizare  al
județului Sălaj- componenta colectare și transport deșeuri municipale
Proiectul de hotarare la acest punct al ordinii de zi a fost initiat de primarul comunei la
solicitarea Consiliului Judetean Salaj, ADI Ecodes Salaj, care prin adresa nr. 128/2015
propune intreprinderea masurilor necesare pentru avizarea documentației de atribuire a
contractului  de  delegare  prin  concesionare  a  gestiunii  activităților  de  salubrizare  a
județului Sălaj,
Menționam  ca  acest  proiect  de  colectare  si  transport  a  deseurilor  municipale  este
implementat cu fonduri europene și sunt cuprinse toate UAT-urile din judetul Salaj.
Avand  cunostinta  de  cerintele  comunitatii  europene  de  colectare  a  deseurilor  după
norme UE, fiind parfte in acest proces de colectare, consideram ca nu sunt obiecții cu
privire  la  adoptarea proiectului  de hotarare initiat  de primarul  comunei la  solicitarea
Consiliului Judetean .
Este  de  mentionat  faptul  ca  contractul  de  delegare,  cu  firmele  autorizate  pentru
colectarea deseurilor municipale , este valabil pana la finalizarea procedurilor legale de
preluare a acestei activitați de catre Consiliul Judetean prin ADI. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
Se voteaza în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adoptă  HCL nr. 39 din data de 3
septembrie  2015  privind  avizare  documentației  de  atribuire  a  contractului  de
delegare  prin  concesionare  a  gestiunii  activităților  de  salubrizare  al  județului
Sălaj- componenta colectare și transport deșeuri municipale.
Nefiind alte probleme la primul punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului
punct.

2.Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  a  doi  consilieri  locali  pentru
Consiliul de administrație a Scolii Gimnaziale  Petri Mor. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , dl
Mate Radu, in baza adresei nr. 2127 a scolii .
Este  cunoscut  faptul  că  OMEN  nr.  4619/2014,  reglementează  că  din  consiliul  de
administrație a scolii trebuie sa faca parte printre alti reprezentanți și doi consilieri locali.
Desemnarea se face prin hotarare de consiliu local . 
Astfel se fac propuneri pentru desemnarea celor doi consilieri. 
Dl consilier Forizs Laszlo propune pe dna Bernat Elena



Dna Imre Simona propune pe dl Osz Andras
Nu se fac alte propuneri .
Se supun la vot propunerile facute. Se voteaza în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se
adopă  HCL nr.  40  din  data  de  3  septembrie  2015  privind  desemnarea  a  doi
consilieri locali pentru Consiliul de administrație a Scolii Gimnaziale  Petri Mor.
Nefiind alte probleme la primul punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului
punct.

3. Informarea Scolii Gimnaziale Petri Mor cu privire la masurile intreprinse
pentru  începerea  anului  școlar  2015-2016,  evidențierea  rezultatelor  obținute  în  anul
școlar 2014-2015
La acest punct al ordinii de zi dl Maier Elemer prezinta o informare scrisa care urmează
a fi atașat dosarului de sedință.
Informarea  prezentata  cuprinde  toate  ciclurile  de  pregatire  a  elevilor  prescolari  si
scolari, cu toate etapele intreprinse in cursul unui an scolar.
Dna Imre Simona se interesează de criteriile de alegere a elevilor la diferite concursuri.
Dl Maier Elemer confirma faptul că elevii buni sunt coaptați pentru mai multe concursuri
ceea ce duce la obtinerea unor rezultate nu tocmai ridicate . Elevul nu poate face fața
intrun timp relativ  scurt  unui  volum mare de informații  și  astfel  rezultatele  sunt  fara
calificari la nivel judetean sau national.
Profesorii au nevoie de a demonstra activitațile desfasurate, în afara programei scolare,
pentru a beneficia de anumite drepturi , satfel elevii mai buni la invațătura sunt solicitați
la mai multe discipline de concurs.
Dl primar consideră ca și  partea economica  a scolii este importantă, latură care nu a
fost evidențiată deloc în cele prezentate, și care influențează rezultatele anului scolar.
Nefiind  alte  probleme  la  acest  punct  al  ordinii  de  zi  ,  se  trece  la  discutarea  unor
probleme diverse.
Consilierii se interesează de numărul elevilor prescolari pentru acest an de învățământ,
ce solicitari sunt pentru programul prelungit. 
Dl  Maier  Elemer  informeaza  ca  recensamantuul  populației  școlare  urmeaza  a  se
efectua, iar pentru invațământul cu program prelungit se prognozează aproximativ 33
de copii.
O alta  problema cere  îi  nemulțumeste  pe consilieri  este  legat  de profesoara de lb.
romana, care de ani de zile se prezinta la catedra pentru ca ulterior sa se transfere la
alte unitati de invatamant, fapt ce constitue un factor de risc pentru elevii din scoala
Nusfalau, la examenul de capacitate. 
Consilierii ar dori eliminarea acestei practici. 
Dl director explica modul de ocupare a unui loc la catedra conform legislatiei in vigoare. 
Dl  director  propune  ca  pe  viitor  sa  se  tina  cont  de  instalarea  a  noi  camere  de
supraveghere în unitățile de învățământ.
Dna Bernat Elena  cere sa se includă  în  rezolvarea problemelor de naveta și  copiii
navetisti din satul Bilghez.
Dl primar aduce in discuție cererea Parofiei Reformate Nusfalau, prin care se solicita
alocarea unei sume de bani pentru zilele Arany Janos. Consideră ca asemenea alocari
de fonduri s-au practicat si in trecut și se va practica si pentru viitor, astfel se va tine
cont de unitațile de cult cu evenimente mai deosebite in cursul anului, pentru a se aloca



fonduri mai mari fata de cultele care nu au evenimente majore si care implica costuri
pentru organizarea lor.
Dl consilier Szabo Istvan propune organizarea unei actiuni de curațire a autobuzului ce
constitue proprietatea comunei  si cu care elevii comunei Nusfalau fac naveta , pentru
cultivarea unui spirit de ingrijire a bunului comun pentru data de 12 septembrie 20152. 

PRESEDINTE                                                                       SECRETAR
          FORIZS LASZLO                                                           RAD MARIA-ELISABETA


