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Nr. 3730 din 09.05.2019 

 
ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 5 
Incheiat azi 9 mai  2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 183 din 3 mai  2019  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 
(2) din Legea administraţiei publice locale. 
Sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : nu sunt 
Din proprie initiativă la această ședintă nu participă nimeni. 

           Invitați la ședință nu sunt. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta.  
Doamnul președintă de sedință, Kincses Csaba, salută prezenta domnilor 
consilieri la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 18 aprilie 2019,  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 şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă, se depun într-
un dosar special al şedinţei, numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă 
şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
In conformitate cu dispoziíile  art. 43 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare, care prevede că:” 
ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliu, la propunerea celui care a cerut 
întrunirea  Consiliului„ ,se prezintă ordinea de zi ;  

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care 
persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, ca obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată  
2. Proiect de hotarare  privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 
ajutoarele de urgenţă din bugetul local, precum și cuantumul acestora. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru anul 
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2019 pentru contribuabilii-persoane fizice şi juridice din  comuna Nușfalău 
4. Proiect de hotarare  privind aprobarea  regulamentului de organizare si Functionare a 
Compartimentului de asitență socială, organizat în structura primăriei. 
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Organigramei, si a Statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Nușfalău 
6. Prezentarea raportului privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  
comunei  Nușfalău, pentru anul 2018, de către primarul comunei, domnul Mate Radu 
 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la ordinea de zi prezentată. 
Se supune la vot,  se votează în unanimitate.  
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în 

care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, ca obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată  
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu ,  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se votează în unanimitate. 
 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  23  din data de 9 mai   2019  privind 
stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au 
săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca 
obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată  

 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarare  privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se 
acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul local, precum și cuantumul acestora. 

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu, la propunerea compartimentului de asistență social. 
Se prezintă Raportul întocmit de compartimentul de asistență sociala. 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  24 din data de 9 mai  2019 privind 
stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din 
bugetul local, precum și cuantumul acestora. 
 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru 
anul 2019 pentru contribuabilii-persoane fizice şi juridice din  comuna Nușfalău 
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La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, prezintă proiectul 
de hotarare. 
Nu sunt obiecții , cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din 9 mai 2019 privind aprobarea 
programului de inspecţie fiscală pentru anul 2019 pentru contribuabilii-persoane 
fizice şi juridice din  comuna Nușfalău 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 

4. . Proiect de hotarare  privind aprobarea  regulamentului de organizare si 
Functionare a Compartimentului de asitență socială, organizat în structura primăriei. 

  
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu, și are la bază procesul verbal de control nr. 8724 din 29.11.2018 

Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  26 din data de 9 mai   2019 privind 
aprobarea  regulamentului de organizare si Functionare a Compartimentului de 
asitență socială, organizat în structura primăriei. 

  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 5. . Proiect de hotarâre privind aprobarea Organigramei, si a Statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Nușfalău  
 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , și 
are la bază procesul verbal de control nr. 8724 din 29.11.2018 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate  
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  
 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  27 din data de 9 mai  2019 privind 
aprobarea Organigramei, si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Nușfalău  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 
 
 6. Prezentarea raportului privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  
comunei  Nușfalău, pentru anul 2018, de către primarul comunei, domnul Mate Radu 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate  
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 KINCSES CSABA                                   RAD MARIA-ELISABETA 


