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

Încheiat  in  şedinţa  extraordinara  din  25  mai    2015  ora  18,  şedinţa  la  care
participa 11 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: Hueber Gheorghe și Imre Simona
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  Dispoziţia primarului nr. 199 din 22
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 19 mai 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
19 mai  2015.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  19 mai
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   aprobarea construirii unor locuințe sociale pentru
comunitatea de romi din comuna Nusfalau
2. Proiect de hotarare privind aprobarea  cotizatiei  către  ASOCIATIA
REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC  SOMES-TISA 
Se supune la vot ordinea de zi prezentată , se votează în unanimitate.
Se trece la prezentarea primului puct al ordinii de zi.

1 Proiect de hotarare privind   aprobarea construirii unor locuințe sociale
pentru comunitatea de romi din comuna Nusfalau.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei dl Mate Radu.
Proiectul de hotarăre a fost initiat în baza HG nr. 1237/2008, privind aprobarea
programului pilot  ” Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”
In baza acestui program anumite UAT-uri si-au depus cereri pentru  sprijinirea
programelor de construcție a locuințelor sociale, prin asigurarea de către acestea
a terenului aferent efectuarii  construcție, precum și prin realizarea rețelelor de
utilități și a dotărilor tehnico- edilitare  necesare asigurării condițiilor de locuit.
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Suma alocata pentru acest proiect a fost epuizată , dar pentru că în urma
retragerii unei autorități publice de la finanțare , fondul rămas poate fi redistribuit,
primarul comunei Nușfalău, ajungând în posesia acestei  posibilități , dorește
promovarea acestei acțiuni prin angajarea consiliului local  la asigurarea
terenului  din domeniul public al comunei.
Timpul fiind foarte scurt decizia trebuie sa fie promptă ,astfel a fost convocat
consiliul local în ședință extaordinară.
În urma discuțiilor purtate între autoritatea deliberativă și executivă s-a ajuns la
concluziacă că modul de asigurare a terenului conform cerințelor din HG nr.
1237/2008 ridică probleme, astfel neavand garanția rezolvării situației juridice a
terenul ce urmează afi pus la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în
timp util, adoptarea proiectului de hotarâre inițiat de primarul comunei se amăna ,
cu condiția ca în varianta rezolvarii situației juridice a terenului care trebuie pus la
dispoziția ANL consiliul local își menține intenția de atribuire a terenului în
administrarea ANL, pe toată durata derulării proiectului.
Discuția purtată pe această temă a vizat mai multe posibilități viabile de
implementare a proiectului, dar nici una  cu aplicabilitate imediată.
Acceptul dat în prezenta sedință constitue rampă de lansare în asigurarea
masurilor de implementare a acestui program.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea  cotizatiei  către  ASOCIATIA
REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC  SOMES-TISA 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este ințiat de primarul
comunei dl Mate Radu și are la bază adresa Asociației Regionale pentru
dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, cu nr.
96/27.04.2015.
Conform acestei adrese se propune majorarea cotizației anuale de catre UAT-uri
la o valoare ce reprezintă jumătate din redevența anuală datorata de companie
catre beneficiari.
Din cele prezentate de companie rezultă că valoarea redevenței va fi aceeași
pentru toate UAT-urile din aria rurală de operare a Companiei , dar cu această
ocazie Compania a  analizat și oportunitatea de a schimba modalitatea de calcul
a cotizației pe care o datorează membrii asociați, propunând un nivel egal al
cotizației pentru toate UAT-urile. 
Întrucât un procent foarte mare din numarul UAT-urilor pe județul Sălaj , au
aprobat majorarea cotizației lunare la valoarea de ½ din valoarea redevenței
cuvenite fiecărui UAT în parte, ne vedem puși în situața de a aproba prin HCL
nivelul  cotizației către Asociația Regională pentru Dezvoltarea  Infrastructurii din
Bazinul Hitrografic Somes Tisa.
In acest sens proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei și urmează a
fi supus spre aprobare.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat . 
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Se voteaza in unanimitate .
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 32 din 25 mai 2015 privind aprobarea
cotizatiei  către  ASOCIATIA  REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC  SOMES-TISA. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , sedința se încheie.

PRESEDINTE                                                 SECRETAR
                      SZABO ISTVAN                                        RAD MARIA-ELISABETA
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