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

Încheiat  in  şedinţa  extraordinara  din  19  mai    2015  ora  18,  şedinţa  la  care
participa 13 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Nu sunt consilieri absen ți
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.
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispozi ţia primarului nr. 195 din 13
mai 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 . 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele
şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 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
30 aprilie 2015.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  30
aprilie 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   participarea COMUNEI  Nușfalău la parteneriatul
public-privat GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA CRASNEI SI BARCAULUI ce
va implementa  Strategia de Dezvoltare Locală cu finanțare prin  PNDR 2014-
2020 prin asociația GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA CRASNEI SI
BARCAULUI
2. Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului final pentru  obiectivului de
investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare în Localitatea Nușfalău,
Comuna Nușfalău.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului final la  proiectului cu titlul
„ Achiziție utilaje pentru întreținere și gospodărire comunală în comuna Nusfalău,
Judetul Salaj

Se supune la vot ordinea de zi prezentată
Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:



1. Proiect de hotarare privind   participarea COMUNEI  Nușfalău la
parteneriatul  public-privat GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA CRASNEI SI
BARCAULUI ce va implementa  Strategia de Dezvoltare Locală cu finanțare prin
PNDR 2014-2020 prin asociația GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA
CRASNEI SI BARCAULUI
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei Nusfalau.
Din cele prezentate rezultă ca menirea parteneriatului public privat este de a
accesa în continuare fonduri europene prin intermediul unor grupuri locale care
sunt eligibile si prin care se obține mai usor finantare , urmând a se accesa
fonduri care sunt reglementate de comisia europeana și care sunt mai utile
pentru comunitatea noastra. 
Se cunoaste faptul că prin intermediul acestoru grupari locale , s-a depus
proiectul pentru cumpararea unui tractor  nou pentru comună.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se aproba HCL nr. 29 din data de 19 mai 2015
privind participarea COMUNEI  Nu șfalău la parteneriatul  public-privat
GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA CRASNEI SI BARCAULUI c e va
implementa  Strategia de Dezvoltare Local ă cu finan țare prin  PNDR 2014-
2020 prin asocia ția GRUP DE ACTIUNE LOCALA VALEA CRASNEI SI
BARCAULUI
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct. 

2. . Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului final pentru
obiectivului de investiții ” Canalizare Menajeră și Stație de Epurare în Localitatea
Nușfalău, Comuna Nușfalău.
Din cele prezentate rezultă ca se impune modificarea devizului general intrucat
în urma organizării licitației valoarea lucrării este sub valoarea proiectata.
Firma decarată câștigătoare la licitatie a ofertat un preț sub valoarea celui
proiectat , astfel se impune ajustarea devizului general după valoarea
contractata. 
Se face o economie la buget. 
Consilierii au opinii pro si contra firmei castifatoare, ARL Cluj. 
D-l viceprimar dorește ca lucrarea de canalizare sa fie una de calitate , sa se țină
cont de  cerintele caietului de sarcini de la licitație, modul  de prezentare a
firmelor la licitație și dirigintele de santier  numit de primarul comunei să fie o
persoană competentă pentru a superviza în mod corect lucrările ce urmeaza  fi
efectuate. 
Dl primar este de parere ca lucrarile de canalizare pot fi finalizate în acest an.
Există o prevedere guvernamentală care reglementează ca pentru UAT urile
care au efectuat 5% din lucrarea de canalizare sa fie finanțate de la Guvern. Asta
datorita faptuilui că România urmeaza a fi sancționata de UE pentru nerealizarea
procentului de localitati pe taracare sa beneficieze de canalizare, si astfel se fac



eforturi ca in schimbul banilor ce urmeaza a fi platiti pentru sanctiuni la sfârșitul
anului  sa se susțină acele UAT uri care au posibilitatea de a realiza lucrarea de
canalizare in sensul că formele de licitatie sunt indeplinite  și lucrarea este
demarata.
Consilierii se interesează de prima strada care va fi canalizata. D- primar
informează consilierii ca aceasta lucrare va demara pe str. Horea , strada care
nu este asfaltata și nu se doreste executarea lucrării de asfaltare pana
lafinalizarea canalizarii.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se aproba HCL nr. 30 din data de 19 mai 2015 Privind
aprobarea bugetului final pentru  obiectivului de i nvesti ții ” Canalizare
Menajer ă și Sta ție de Epurare în Localitatea Nu șfalău, Comuna Nu șfalău.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului final la  proiectului cu
titlul „ Achiziție utilaje pentru întreținere și gospodărire comunală în comuna
Nusfalău, Judetul Salaj
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei
Din cele prezentate rezulta ca în baza actului adițional nr. II la contractul de
finanțare, suma se modifică prin diminuare de la 279.379 lei la 242.970 lei,  fapt
pentru care se impune refacerea devizului existent, si aprobarea lui prin HCL.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat ; se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se aproba HCL nr. 31 din data de 19 mai 2015 privind
aprobarea bugetului final la  proiectului cu titlul  „ Achizi ție utilaje pentru
între ținere și gospod ărire comunal ă în comuna Nusfal ău, Judetul Salaj
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

Diverse
Dl primar aduce la cunostinta faptul că sa efectuat adjudecarea ofertelor pentru
licitație, la lucrarea de canalizare, o firmă clasata pe un loc neeligibil a depus o
contestație,  la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestația nu a
fost admisa .
Se continua procedura prin incheierea contracului de lucrări, la suma ofertată de
catre firma caștigatoare.
D-l consilier Forizs Laszlo se interesează daca în acest an se depun declarațiile
de avere și de interese. 
D-na Rad Maria, secretar, mulțumeste dlui consilier pentru problema ridicată.
Este o problema care vizează toti consilierii, 
Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum



şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, aleșii locali si
funcționarii publici din autoritatea publică locală au obligația de a depune anual
Declarația de avere si Declarația de interese , delarații care sunt centralizate și
transmise la Agenția Națională de Integritate pentru verificare.
Nefiind alte probleme , ședința se încheie.

PREȘEDINTE                                           SECRETAR
                 SZABO ISTVAN                                     RAD MARIA-ELISABETA


