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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL Nr. 8 
Incheiat azi 27 iunie 2016, în sedintă extraordinară 

 
convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 205/ 24 iunie  2016  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din 
Legea administraţiei publice locale. 
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu local 
Consilier absent domnul Somogyi Balint. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Ca invitat la sedință participă domnul Pop Rares consultant.  
Din  proprie initiativa la acesta sedinta nu  participă nimei. 
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu,   si secretarul  comunei 
D-na Rad Maria-Elisabeta .  
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei 
de constituire, din data de 24 iunie  2016, 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 , se votează în 
unanimitatea. 
Procesul verbal se postează pe web siteul primariei. 
Domnul primar mulțumeste consilierilor prezenti pentru promptitudinea cu care au 
raspuns acestei convocări . Este cunoscut faptul ca inaintea alegerilor locale nu au avut 
loc sedinte, astfel punctele inscrise pe ordinea de zi au o importanta majora, exista 
posibilitatea implementarii unor proiecte din fonduri europene pentru care fondurile scad 
de la o zi la alta. Fondurile pot fi vizualizate pe siteul proiectului , cele care indeplinesc 
condițiile de finantare se scad din valoarea alocată, astfel orice zi de întărziere este în 
defavoarea UAT –ului nostru. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă se prezintă ordinea de zi: 
1.Proiect de hotarare PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN 
CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL SĂLAJ” 
2. Proiect de hotarare PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE 
ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL SĂLAJ” 
Se supune la vot ordinea de zi prezentata . 
Se votează în unanimitate.  
Se trece la discutarea primului punct. 
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 1.Proiect de hotarare PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN 
CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL SĂLAJ” 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu .  
Din cele prezentate rezultă ca există posibilitatea depunerii unui poiect pe PNDR 2014-
2020, submasura 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 
Consultantul Rares Consulting Group SRL, informează că proiectul este pregatit , 
asteaptă hotararea consiliului local pentru a fi depus, este important sa depunem 
proiectul cat mai repede, condițiile de validare sunt indeplinite , problema este a 
fondurilor alocate care se reduc cu fiecare proiect depus. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezntate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI 
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN 
CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL SĂLAJ” 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 2. Proiect de hotarare PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL 
SĂLAJ” 
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă că implementarea proiectului are o perioadă de 24 de luni și 
obiectivul  general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare a mostenirii rurale a 
Comunei Nușfalău. 
Prin implementarea proiectului se urmăresc următoarele obiective specifice: 
-Protejarea și promovarea  mostenirii culturale a comunei Nușfală 
-Conservarea patrimoniului cultural intangibil și la promovarea  specificului tradițional al 
Comunei Nusfalau 
-Asigurarea unor dotări adecvate pentru organizarea în bune condiții a evenimentelor 
culturale 
-Insuflarea spiritului cultural și popular  
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei . 
Se votează în unanimitate . Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 26 din 27 iunie 
2016 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE ȘI DOTARE 
CĂMIN CULTURAL,LOC. NUȘFALĂU,JUDEȚUL SĂLAJ” 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedința se încheie.  
Presedintele de sedintă multumeste pentru particiare. 
 
 
 
 
   PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                               VARGA MIHALY                                       RAD MARIA-ELISABETA 

 
 


