
Nr.  8 din  13 august   2015  

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 13 august  2015 ora 18, şedinţa la care participa 12
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: Varga Mihaly 
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.
Invitați nu sunt.
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr.374 din 6 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  2  iulie  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 2 iulie
2015.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  2 iuliei 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 rectificarea  bugetului local pe anul 2015

Se supune la vot ordinea de zi prezentată.
Se votează în unanimitate.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local pe anul 2015

La acest punct  al ordinii de zi proiectul de hotarare  este inițiat de primarul  comunei Dl
Mte Radu.
Propunerea de rectificare a bugetului local are la bază Decizia nr.  4 din 03.08.2015
privind repartizarea pe unități administrative teritorialea sumelor defalcate  din TVA
pentru finantarea cheltuelilor descentralizate la nivelul comunelor prevăzut în anexa 4 la
OG nr. 20/2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și Decizia nr. 5
din 03.08.2015 privind repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit,
prevazut în anexa nr. 5 la OG nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe



anul 2015 unităților administrativ teritoriale, care în anul 2015 au primit sume totale de
echilibrare mai mici decît cele repartizate initial în anul 2014.
O alta propunere de rectificare se referă la majorarea bugetului cu sume realizate din
venituri proprii.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Tot legat de alocarea unor sume pentru acoperirea cheltuelilor de naveta la profesori
pentru anul scolar 2014-2015 , pentru lunile ianuarie – iunie 2015, se prezinta adresa
nr. 2035/2015.
Dna consilier Imre Simona cere cuprinderea în bugetul rectificat a sumei necesare
pentru decontarea banilor de naveta pentru profesori. 
Nu sunt obiectii in acest sens din partea consilierilor.
Se prezinta modul de repartizare a sumelor pe capitole si subcapitole.
Se prezinta anexele la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
Referitor la sumele solicitate de scoala gimnaziala Petri Mor, dl consilier Forizs Laszlo ,
presedinte de sedință  propune invitarea dl director Maier Elemer la următoarea sedință
de consiliu local.
Consilierii subscriu la propunerea facută.
Nu se fac alte completari la acest punct al ordinii de zi . 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.
 Se votează în unanimitate. 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 38 din data de 13 august 2015 privind
rectificarea  bugetului local pe anul 2015

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea unor probleme
diverse:
La acest punct al ordinii de zi consilierii sunt informați cu privire la îmbunătațirile
propuse pentru incalzirea centrala de la scoala Petri Mor. De principiu asa cum este la
ora actuala sistemul de incalzire nu asigură caldură suficientă pentru salile de clasa . Se
propune dotarea cazanului existent cu un vas de expansiune care sa asigure un surplus
de apa calda pentru sistemul de incalzire. 
Este o varianta putin costisitoare si benefică .
In alta ordine de idei se prezinta un raport de evaluare  pentru cladirea ce constitue
proprietatea firmei Prestarea, cladire în care ani la rand a functionat un atelier de
tamplarie , propusa de catre proprietar pentru vanzare.
Din cele prezentate rezultă un preț prea mare luand în considerare faptul ca proprietarul
cladirii nu este și proprietarul terenului. Terenul constitue proprietatea comunei. Imobil
prin natura sa este doar terenul , cladirea fiind considerata imobil prin destinație. 
Punctul de vedere unanim al consilierilor este de a nu se cumpara cladirea , oricum
proprietarul cladirii depinde de proprietarul terenului si nu invers.
Dl consilier Forizs Laszlo , propune a se turna tortuar în cartierul romilor. De asemenea
se interesează de modul cum functioneaza baia comunala si spalatoria din cartierul
romilor.
Dl primar informeaza ca de pe domeniul public , crengile rezultate in urma unor defrisari
de arbori au fost transportați la clădirea cu destinație de baie pentru a fi folositi la
incalzirea apei.



Dl Kallai Victor informeaza ca exista responsabil la cladirea cu destinatie de baie si
aceasta este folosita.

Nefiind alte probleme la ordinea de zi prezentata , ședința se încheie.

PRESEDINTE                                                                  SECRETAR
                      FORIZS LASZLO                                                 RAD MARIA-ELISABETA


