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COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

DISPOZIŢIA  Nr.  282  
Din data de 2 august 2019 

Privind convocarea şedinţei ordinare a  Consiliului Local al comunei Nușfalău 

pe data de 8 august 2019, orele 8,00 

 
Primarul comunei Nușfalău; 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, 

art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, emite prezenta, 

 

DISPOZIŢIE: 

 

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Nușfalău în şedinţă ordinară pe data de 8 

august 2019 orele 8,00 la sediu, loc.Nușfalău str. Arany Janos  nr.1, jud. Sălaj, în sala de ședințe a 

Consiliului local, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte 

integrantă din aceasta. 

 (2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Nușfalău prin afişare la 

sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale. 
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Comunei Nușfalău - Secretar, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator, în scris, 

consilierilor locali, prin grija secretarului comunei Nușfalău 

 (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local al comunei Nușfalău conform anexei prevăzută la art. 1. 

 (3) Membrii Consiliului Local al comunei Nușfalău sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

  Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Sălaj, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul comunei. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului judeţului  Sălaj; 

- Domnilor consilieri; invitaţilor la şedinţă; 

- Dosar dispoziţii. 

 

 

          PRIMAR,                                 Contrasemnează, 

            Secretarul general al comunei Nușfalău,     

 

  MATE RADU                                                            RAD MARIA-ELISABETA 

mailto:primarianusfalau@yahoo.com
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Anexă 

La Dispoziția nr……. 

Din data de 2 august 2019. 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
a şedinţei ordinare a  Consiliului Local al comunei Nușfalău 

pe data de 8 august, orele 8,00 la sediu, Nușfalău str. Arany Janos nr.1  
 

1.Proiect de hotărâre  de aprobare a criteriile de acces la locuință și Criterii de ierarhizare stabilite 

prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor 

de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția 

Națională pentru Locuințe. 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Nușfalău 

3. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău 

județul Sălaj. 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul 

administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 

1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi 

urbanism: 

2. Comisia pentru muncă şi protecție socială, juridică şi de disciplină, protecția mediului şi turism: 

 

 

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul 

administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele: 

a) Secretar general al comunei  pentru  proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1, 

2;  

b) Compartimentul de achizitii publice pentru proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la 

punctul 3  

            

 

 

 PRIMAR,                  Contrasemnează, 

                    Secretarul general al comunei Nușfalău, 

     MATE RADU                                         Rad Maria-Elisabeta 
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COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

PROIECT DE HOTARARE 

NR. 5321 DIN 25 IULIE 2019 

de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin 

punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi 

în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Nușfalău 

Văzând raportele  Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local Nușfalău 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 139 si  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 Consiliul Local al comunei Nușfalău, 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1. (1) Se aprobă propunerea privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare 

stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe.  

(2) Criteriile şi condiţiile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi cele ce vor sta la baza 

evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(4) Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când 

 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr. 1 din 

Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare.  

Art. 3. (1) Primarul Comunei Nușfalău și, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de 

locuinţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului general al comunei 

    INITIATOR , PRIMAR,                                  AVIZAT ,SECRETARUL GENERAl 

                                                                                         AL COMUNEI  

MATE RADU                                                RAD MARIA-ELISABETA 
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 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Nr. _____ din ________2019 

 

 CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna  Nușfalău. 

A. Criterii de acces la locuinţă: 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în 

vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 

36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume 

propriu.  

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane 

aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să 

nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-

teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.  

Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliul  local, în sensul şi în 

corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.  

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale 

celorlalţi membri majori din familia acestuia.  

OTĂ:  

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în 

urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost 

retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ şi nici 

chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care 

sunt retrocedate către foştii proprietari. 

 De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai 

familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte 

persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii. 

 3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe raza comunei sua la o distantă care 

permite efectuarea navetei. 

 4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare, atât locuinţele 

libere din fondul existent,  

 

NOTE:  

– Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze 

şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe 

înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe 

pentru tineri rămase vacante.  

.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: 

1. Situaţia locativă actuală  

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat .................. 10 puncte  
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1.2. Tolerat în spaţiu .......................................................7 puncte  

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - m.p./locatar 

 a) mai mare de 15 m.p. şi până la 18 m.p. inclusiv ...... 5 puncte  

b) mai mare de 12 m.p. şi până la 15 m.p. inclusiv ...... 7 puncte  

c) 8 m.p. şi până la 12 m.p. inclusiv ............................ 9 puncte  

d) mai mică de 8 m.p. ................................................10 puncte 

 NOTĂ: 

 În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al 

locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care 

locuiesc în acelaşi imobil.  

În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se 

împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă.  

La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa 

familiei  

1.Starea civilă actuală  

 a) căsătorit .......................................... 10 puncte  

b) necăsătorit ...................................... 8 puncte 

2. Nr. de persoane în întreţinere: a) Copii – 1 copil .......................................... 2 puncte – 2 copii 

......................................... 3 puncte – 3 copii ......................................... 4 puncte – 4 copii 

.......................................... 5 puncte – > 4 copii ....................................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare 

copil b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ........................... 2 puncte  

3. Starea de sănătate actuală  

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit 

legii, însoţitor sau o cameră în plus ........................................ 2 puncte  

4. Vechimea cererii solicitantului  

4.1. până la 1 an ................................. 1 punct 4 

4.2 între 1 şi 2 ani .............................. 3 puncte  

4.3 între 2 şi 3 ani .............................. 6 puncte  

4.4 între 3 şi 4 ani .............................. 9 puncte  

4.5 pentru fiecare an peste 4 ani ..........4 puncte 

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională  

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ........... 5 puncte  

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .............. 8 

puncte  

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ..............10 puncte  

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii 

superioare de scurtă durată ............................... 13 puncte  

5.5. cu studii superioare ......................................... 15 puncte  

NOTĂ:  

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.  

6. Situaţii locative sau sociale deosebite  

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ...... 15 puncte  

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ................................................... 10 puncte  

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ...................................................... 5 puncte  

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie  

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie .......................................... 15 puncte  

7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ..... 10 puncte  

NOTE: 
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 – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit 

în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus. – În cazul înregistrării unor punctaje egale, 

solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării 

locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, 

în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de 

vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii 

(ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul 

când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au 

punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de 

sănăta. 

 

    INITIATOR , PRIMAR,                                  AVIZAT ,SECRETARUL GENERAl 

                                                                                         AL COMUNEI  

MATE RADU                                                RAD MARIA-ELISABETA 
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ROMÂNIA         Avizat de           

JUDEŢUL SĂLAJ        LEGALITATE 

COMUNA NUȘFALĂU                   Rad Maria-

Elisabeta 

PRIMAR        

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 5613/01.08.2019. 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușfalău 

Consiliul local al comunei Nușfalău: 

  Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr…………;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr..............; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Prevederile art.III și VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precm și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modficiările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 coroborate cu art.610 și art.611  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușfalău, conform anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În  anexa nr.1 și nr. 2 se va trece funcția specifică de conducere de ”secretar general al unității 

administrative teritoriale Comuna Nușfalău” în loc de funcția publică de conducere de ”secretar al unității 

administrative – teritoriale”, iar la lit.b) nr.crt.1 se va trece ”consilier achiziții publice” în loc de 

”Inspector”,  în cadrul compartimentului de achiziții publice”. 

 Art.2. În toate actele administrative emise sau adoptate până la data prezentei hotărâri 

denumirea ”secretarul comunei” se înlocuiește cu denumirea ”secretarul general al comunei”. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

Art.4.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment Buget –Contabilitate – Resurse umane; 

- A.N.F.P; 

- www.primarianusfalau.ro; 

- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR,  PRIMAR 

MATE RADU 
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JUDETUL SĂLAJ                  

COMUNA  NUȘFALĂU 

SECRETAR        

NR…. 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei NUȘFALĂU 

 
 La data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul 

administrativ, act normative care abrogă Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, și 

totodată aduce o serie de modificări privind denumirea unor funcții publice din aparatul de specialitate al 

primarului. 

Astfel, conform art.5 lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ  

aparatul de specialitate al primarului este format din totalitatea compartimentelor funcţionale, fără 

personalitate juridică, de la nivelul acestuia, precum şi secretarul general al unităţii administrativ – 

teritoriale. Primarul, consilierii personali, viceprimarul și administratorul public nu fac parte din aparatul 

de specialitate. 

Prin art.611 din același act normativ, autoritățile publice locale au obligația ca în termen de 

maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare, să aprobe structura organizatorică prin care se 

stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii administrativ - teritoriale, prin 

transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ – teritoriale. 

Potrivit art.610 alin. (1) din același act normativ, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca 

în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să stabilească funcţia publică de execuţie 

de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile 

postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei funcții 

publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 

aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.  

Având în vedere aceste prevederi legale se impun următoarele: 

- Stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale 

Comuna Nușfalău, prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ 

teritoriale, funcție publică ocupată de Rad Maria-Elisabeta. 

- Stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții, clasa I, grad profesional principal în 

cadrul compartimentului achiziții publice prin transformarea funcției publice de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional principal, ocupată de Osz Csilla.  

- Numirea titularilor funcțiilor în noile funcții de face prin Dispoziția primarului, conform art.610 

alin.(2) și art.611 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, în 

termen de 30 de zile de la transformarea acestora. 

Luând în considerare cele prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului local 

aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalăua. 

 

SECRETAR 

RAD MARIA-ELISABETA 
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ROMÂNIA          APROB  

JUDETUL SĂLAJ         PRIMAR  

COMUNA NUSFALĂU            MATE RADU 

NR…. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușfalău 

 
În conformitate cu prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consilul local aprobă organigrama și statul de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor publice din subordinea sa. 

 Ca urmare a prevederilor art.610 și art.611 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul local aprobă,  în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a 

acestuia stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale 

Comuna Nușfalău, precum și funcția publică de execuție de consilier achiziții publice. 

Având în vedere aceste prevederi legale se impun următoarele: 

- Stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale 

Comuna Nușfalău, prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ 

teritoriale, funcție publică ocupată de Rad Maria-Elisabeta. 

- Stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

principal în cadrul compartimentului achiziții publice prin transformarea funcției publice de 

execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, ocupată de Osz Csilla.  

- Numirea titularilor funcțiilor în noile funcții se face prin Dispoziția primarului, conform art.610 

alin.(2) și art.611 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, în 

termen de 30 de zile de la transformarea acestora. 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei,  luând în considerare cele prezentate 

și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ, propun Consiliului local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nușfalău, în forma prezentată. 

 

 

SECRETAR 

RAD MARIA-ELISABETA 
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ROMÂNIA         Avizat de           

JUDEŢUL SĂLAJ        LEGALITATE 

COMUNA NUȘFALĂU                   Rad Maria-Elisabeta 

PRIMAR        

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 5633/01.08.2019. 

privind aprobarea  proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Rețele de 

canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău județul Sălaj. 

 

 

Consiliul local al comunei Nușfalău: 

  Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr…………;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr..............; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Prevederile art.III și VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precm și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modficiările și completările ulterioare; 

- Contractul de finanțare  pentru Programul național de dezvoltare locală, suprogramul 

Modernizarea satului românesc, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a 

sistemuluide canalizare și stații de epurare a apelor uzate 

- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 coroborate cu art.610 și art.611  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

H O T Ă R  Ă Ș T E  

 

  Art. 1. Se aprobă proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău județul 

Sălaj 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

Art.3.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment Buget –Contabilitate – Resurse umane; 

- A.N.F.P; 

- www.primarianusfalau.ro; 

- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR,  PRIMAR 

MATE RADU 
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