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Nr.  12 din  26 noiembrie  2015  

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

Încheiat  in  şedinţa  extraordinara  din  26  noiembrie    2015  ora  18,  şedinţa  la  care
participa 13 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți: nu sunt.
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.
În calitate de invitați la această sedință participădirectorul de la Scoala Gimnaziala Petri
Mor și directoarea de la Liceul tehnologic nr, 1 Nusfalau .
Convocarea  consiliului  local   s-a  făcut  prin   Dispoziţia  primarului  nr.529  din  20
noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din Legea administraţiei
publice locale.
Din  oficiu  la  această  sedință  participă  primarul  comunei  dl  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 5 noiembrie  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 5 
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
2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei
3. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismul din 
dotare si a cheltuielilor pentru acţiuni de protocol, pentru  primarul comunei, 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul  2016-
2017
5. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare, a autoturismului Dacia 
Logan , catre SC Nusfalau Serv SRL.
6. Proiect de hotarare privind insusirea actului aditional nr.2 la Contractul de 
asociere in participatiune nr. 2891 din 21 mai 2007

Intrucat dl primar Mate Radu considera ca de la data emiterii dispozitiei de convocare si
pana in prezent ,sa constatat ,ca se impune completarea ordinii de zi cu inca 3 punct, 
solicita consiliului local   aprobarea completarii ordinii de zi și pentru ca directorii de la 
scoli sunt prezenți la ședință, la solicitarea acestora se propune ca primul punct al 
ordinii de zi sa fie  proiectul de hotarare privind aprobarea planului de scolarizare pentru
anul  2016-2017

Nu sunt obiectii din partea consilierilor referitor la solicitarea facută.
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Se prezinta noua ordine de zi cu modificarile solicitate:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul  2016-2017
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei
4. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismul din 
dotare si a cheltuielilor pentru acţiuni de protocol, pentru  primarul comunei, 
5. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare, a autoturismului Dacia 
Logan , catre SC Nusfalau Serv SRL.
6. Proiect de hotarâre privind insusirea actului aditional nr.2 la Contractul de 
asociere in participatiune nr. 2891 din 21 mai 2007
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
proiectul ” Modernizare străzi în comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez), 
județul Sălaj
8. Proiect de hotarare privind  implementarea proiectului  ” Modernizare străzi în 
comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj
9. Proiect de hotarâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor pubice 
pentru anul 2016

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 aprobarea planului de scolarizare pentru anul  
2016-2017

La acest punct al ordinii de zi , dl primar prezintă planul de scolarizare intocmit de  catre
Scoala Gimnaziala Petri Mor și de catre  Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalau. 
Din Planul de scolartizare prezentat de Scoala Gimnaziala Petri Mor, rezultă ca există 
riscul ca la satul Bilghez să fie probleme cu asigurarea numarului minim de elevi astfel 
ca finanțarea să fie suportată din bugetul local.
Planul de scolarizare prezentat de scoala gimnazială Nusfalau , se propune a fi aprobat 
sub forma prezentată .
De principiu directorii susțin , argumentează și pledează pentru aprobarea proiectului 
planului de scolarizare in forma prezentată.
Dna Floruț Lia director la Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău, aduce la cunostința 
consilierilor că s-a renunțat la clasele de liceu , în anii anteriori nu s-a luat 
bacalaureatul.
S-au profilat pe scoala profesională conform ofertelor pe care le prezintă agenții 
economici din zonă, unde se urmărește a se face practica.
S-a dorit  incheierea unui  parteneriat cu Hanna Instrument nu s-a reușit , astfel ca s-au 
profilat pentru  secțiile de croitorie și prelucrarea lemnului.
Pentru asigurarea numarului de elevi s-a mers pe ½ clasa la secția magheară și ½ 
secția romana.
Se inceară variante viabile de scolarizare.
Dl Kallai Victor se interesează daca elevii de etnie romă merg la scoala.
Dna director raspunde afirmativ.
-D-na consilier Imre Simona se interesează dacă ar fi sau nu rentabil cu un profil agricol
Dna director raspunde negativ, oferta de la Colegiul Ioan Osianu este mai atractivă.
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Dl consilier Borz Marinel propune a se face productie in cadrul scolii, cu elevii de la 
profesional.
Dna director  sustine ca din cauza bugetului deficitar momentan, nu se pot face investitii
în acest sens, nu sunt acoperite fondurile de salarii. 
S-a facut un efort bugetar pentru plata navetei elevilor , si pentru a-i ferii de accidente și
pentru ai obisnui cu un program , mai ales pentru copii romi.
Dl consilier Hueber nu întelege de ce nu s-a reușit parteneriatul cu Hanna. 
Dna director: Pentru ca Hanna a preferat alte licee.
In continuare prezinta dl Maier Elemer cifrele din planul de scolarizare. Se poate afirma 
că se înregistrează o stagnare în randul elevilor.Acelasi nr. de 524 elevi.
Referitor la buget d-l Maier mentioneaza ca fondul de salarii este suficient , in schimb 
au neachitate cheltueli materiale, pentru care s-a facut o adresa scrisa pentru a fi 
cuprinsa in buget. De asemenea se solicită bani pentru plata navetei la profesori.
D- primar pune in discuție unirea celor două persoane juridice sub una singură.
Discutia ramane în coadă de peste.
D-l consilier Varga Mihaly se interesează dacă lemnele de foc sunt suficiente.
Dl director Maier raspunde afirmativ.

Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 56 din data de 26 noiembrie 2015 privind 
aprobarea planului de scolarizare pentru anul  2016-2017
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului 
punct.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
La acest punct al ordinii de zi prezinta o expunere de motive primarul comunei D-l Mate 
Radu
Se prezinta proiectul de buget initiat de primarul comunei în baza sumelor alocate prin  
Hotararea Consiliului Judtetean Salaj nr. 141 din 10.11.2015 și Decizia  nr. 10 din 
02.11.2015 a Administrației Judetene a Finantelor Publice Salaj . 
Sumele  alocate sunt repartizate conform proiectului prezentat.
Avand în vedere ca după repertizarea sumelor, din partea scolii gimnaziale s-a facut o 
solicitare pentru subventionarea cheltuelilor material unde au un deficit de 19200 lei 
pentru SC Edil construct SRL.
De asemenea se solicita o suma de 5600 lei pentru decontarea navetei profesorilor.
Dl primar propune reanalizarea modului de repartizare a banilor si acoperirea sumelor 
solicitate de scoală.
Se prezinta modul de repartizare a banilor pentru culte la solicitarea dlui consilier Forizs
Laszlo.. 
-10 mii lei pentru Biserica Reformată ( cu ocazia organizării zilelor ”Arany Janos  s-a 
mai alocat suma de 5 mii lei)
-10 mii lei pentru cultul Baptist
-10 mii lei pentru cultul Crestini după Evanghelie
-10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă
-5 mii lei pentru biserica Romano-Catolică
-5 mii lei pentru cultul Crestin
-5 mii lei pentru cultul Adventist de ziua a 7 a
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Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.Se supune la vot proiectul de hotarare 
initiat de primarul comunei .
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 57  din data de 26 
noiembrie 2015,  privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct.

3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
Nusfalau ,dl Mate Radu și are la baza  adresa Direcției de Sănatate Publică prin care se
aproba  pentru comuna Nusfalau un post de asistent comunitar, cu atribuții de serviciu 
pe comuna Nusfalau și finantarea drepturilor salariale de la DSP.
Este singura modificare , prin suplimentarea postului din organigaramă.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Dl Mate Radu.

Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 58  din 26 noiembrie 2015 privind 
Modificarea organigramei
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct.

4. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismul din 
dotare si a cheltuielilor pentru acţiuni de protocol, pentru  primarul comunei, 
Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei în urma modificărilor aduse la OG 
nr. 80/2001 prin Legea nr. 258/2015.
OG nr. 80/2001 se modifică și dă dreptul Autorităților administrative teritoriale să 
stbilească cheltueli de protocol și cota de carburanți pentru autoturismul din dotare prin 
hotarare de consiliu local.
Astfel se fac propuneri  pentru limitele maxime , în cadrul cărora se pot efectua cheltueli
pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală.
Tipurile de protocol si sumele maxime alocate sunt stabilite în anexa la proiectul de 
hotarare initiat de primarul comunei. 
Se prezinta  sumele maxime propuse.

Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către primarul comunei . Se votează 

în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 59 din 26 noiembrie 2015 
privind stabilirea cotei de carburanti pentru autoturismul din dotare si a 
cheltuielilor pentru acţiuni de protocol, pentru  primarul comunei, 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct.

5. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare, a autoturismului Dacia
Logan , catre SC Nusfalau Serv SRL.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei, dl 
Mate Radu. De principiu se pune in discuție Decizia Camerei de Conturi Salaj cu privire 
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la dreptul stabilit de OG nr. 80/2001 în anexa nr. 3 privind dortarea cu autoturisme a 
Consiliului Local  comunal.
Intrucât în proprietatea comunei Nusfalau sunt înregistrate două autoturisme, se 
propune transferul unuia dintre acestea, a autoturismului marca Logan, catre SC 
Nusfalau Serv SRL:
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de către primarul comunei . Se votează în 
unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 60 din 26 noiembrie 2015 privind
transmiterea in administrare, a autoturismului Dacia Logan , catre SC Nusfalau 
Serv SRL.
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct.

6. Proiect de hotarâre privind insusirea actului aditional nr.2 la Contractul de 
asociere in participatiune nr. 2891 din 21 mai 2007
La acest puncta al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei 
Nusfalau  și are la baza contractul de asociere in participatiune nr. 2891 din 21 mai 
2007 prin care s-a stabilit  realizarea în comun a unei stații de distribuție carburanți auto
Contractul s-a încheiat pe o perioada de valabilitate de 10 ani, perioada în care  
asociatul care este SC Rompetrol Downstream, poate să transfere dreptul de 
proprietate asupra stației, oricărei sociețăti comerciale membre a Grupului Rompetrol, 
indiferent de modalitatea sub care se va efectua transferul. 
Astfel prin procesul verbal nr. 1 din 06.08.2015 Asociatul SC Rompetrol Downstream isi 
transferă drepturile , noului asocial  SC Primarom Exim SRL din actul aditional nr.1, 
care in actul aditional nr. 2 devine asociat, noul asociat fiind  SC Palnax SRL, alaturi 
de Consiliul Local.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, se votează în 
unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 61 privind insusirea actului aditional nr.2 la 
Contractul de asociere in participatiune nr. 2891 din 21 mai 2007
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
proiectul ” Modernizare străzi în comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez), județul 
Sălaj
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
Nusfalau, , are la baza documentatia întocmită pentru modernizare  străzi în comuna 
Nusfalau
Intrucât există posibilitatea  accesarii de fonduri europene pentru realizarea acestei 
lucrări de modernizare, se supune spre aprobare proiectul de hotarare initiat în acest 
sens de primarul comunei 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
Se supune la vot  proiectul de hotarare,  Se voteaza in unanimitate. 
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Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 62 din 26 noiembrie 2015 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul ” Modernizare 
străzi în comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj

Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea 
următorului punct

8. Proiect de hotarare privind  implementarea proiectului  ” Modernizare străzi în 
comuna Nușfalău (satele Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
dl Mate Radu. 

Proiectul de hotarare initiat este necesar pentru completarea documentației de solicitare
a finanțării lucrarii de modernizare străzi in comuna Nusfalau ( satul Nusfalau și satul 
Bilghez) Nu susnt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot , Se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 63 din data de 26 noiembrie 2015 
privind implementarea proiectului  ” Modernizare străzi în comuna Nușfalău 
(satele Nușfalău și Bilghez), județul Sălaj 

Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea 
următorului punct

9.  Proiect de hotarâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor pubice 
pentru anul 2016

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
dl Mate Radu.
Din cele prezentate rezultă că pentru anul 2016 nu sunt modificari în planul de ocupare 
a functiilor publice, nu se fac promovari in case profesionale sau grade.

Nu sunt obiectii cu privire la propunerea facuta . se supune la vot proiectul de 
hotarare initiat . Se voteaza in unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 64 
din 26 noiembrie 2015  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor pubice 
pentru anul 2016
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta 
multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care s-a 
incheiat prezentul proces-verbal.

      PRESEDINTE   DE SEDINTĂ                                                             SECRETAR
Consilier ,

               
         HUEBER GHEORGHE                                                RAD MARIA-ELISABETA 
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