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ROMANIA 
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 4
Incheiat azi 10 martie 2016

convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 86/ 10 martie 2016 
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale.
Sunt prezenti 6 consilieri din totalul de 12 , ce compun actualul consiliu local.
Nu sunt   prezenți  consilierii  :  Forizs Laszlo,  Bernat  Elena,  Reinbold Gyorgy Rudolf,
Hueber Gheorghe, Szabo Istvan, Somogyi Balint. 
Şedinţa nu este statutară,  nu sunt  îndeplinite  prevederile  art.  40 alin  (1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Domnul primar prezintă ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al D-nul Deak 
Laszlo, candidat propus de către Partidul Civic Maghiar- Magyar Polgari Part
2. Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 416/2001
3..Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare și soluționare a 
beneficiarilor de tichete sociale pentru  grădinițe, în vederea stimulării participării la 
învățământul preșcolar a copiilor ce provin din familii defavorizate.
4. Proiect de hotarare pentru incetarea aplicării prevederi  Hotararii consiliului local nr. 
20 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea transmiteriiîn folosință gratuită,  către SC 
Nusfalau Serv SRL a autobuzului marca Setra
5. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de igienizare a comunei
Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi sunt dezbătute de cei prezenți dar fara
finalitate.  Proiectele  de  hotarare  nu  pot  fi  adoptate  fara  majoritatea  consilierilor  în
funcție.
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