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Nr. 5005 din 04.07.2019 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 7 
Incheiat azi 4 iulie  2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 227 din 28 iunie  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 Domnul Lupo Ioan, Peter Zsolt și 
Szabo Erno. 

           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 20 iunie 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 hotarâre privind alegerea președintelui de sedință 
2.Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donație a unui teren, aflat în 
proprietatea  doamnei   OPREA GEORGETA DELIA 
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3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local  
4. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafete de 53 mp teren,situat pe 
domeniul public al comunei Nușfalău , în vederea instalării unei rulote, pentru 
desfășurarea activității de fast-food. 
5. Proiect de hotărâre privind numirea  domnului Fati Leontin în calitate de 
diriginte de șantier pentru lucrarea ” Modernizare și dotare  Cămin Cultural 
Nușfalău”. 
Se solicită completarea ordinii de zi cu o hotarare initiată de domnul consilier 
Varga Mihai , cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului Local.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la cele solicitate. Se aprobă 
completarea ordinii de zi :  
Se prezintă ordinea de zi modificată  
1. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de sedință 
2.Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donație a unui teren, aflat în 
proprietatea  doamnei   OPREA GEORGETA DELIA 
3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local  
4. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafete de 53 mp teren,situat pe 
domeniul public al comunei Nușfalău , în vederea instalării unei rulote, pentru 
desfășurarea activității de fast-food. 
5. Proiect de hotărâre privind numirea  domnului Fati Leontin în calitate de 
diriginte de șantier pentru lucrarea ” Modernizare și dotare  Cămin Cultural 
Nușfalău”. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local al comunei Nușfalău 
 
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 hotarâre privind alegerea președintelui de sedință 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 

comunei domnul Mate Radu ,  
Din cele prezentate rezultă că mandatul președintelui de sedință ales din randul 

consilierilor a expirat, motiv pentru care se impune alegerea unui nou presedinte de 
sedinta , care sa-și îndeplinească atribuțiile și pentru actuala sedintă.  
Se fac propuneri în acest sens : 
Domnul Kincse Csaba propune pentru functia de președinte de sedintă pe domnul Foris 
Csaba 
Nu se fac alte propuneri .  
se supune la vot propunerea facută. Se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din 4 iulie 2019 privind alegerea 
președintelui de sedință 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
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2. Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donație a unui teren, 
aflat în proprietatea  doamnei   OPREA GEORGETA DELIA 

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu, în baza ofertei de donare, la care s-a atasat dovada 
proprietații terenului donat. 
Proprietara terenului solicita ca destinația terenului donat sa fie de drum  de acces  -
strada- 
Domnul consilier Foris Csaba face referire la latimea terenului donat , daca corespunde 
si poate asigura accesul autovehicolelor  de interventie.  
Domnul primar constata: de principiu latimea este corespunzătoare daca viitori 
proprietari de terenuri doresc un drum de acces mai lat pot dona din propria lor 
suprafață. 
Nu sunt alte 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.  34 din data de 4 iulie  2019 privind 
acceptarea ofertei de donație a unui teren, aflat în proprietatea  doamnei   OPREA 
GEORGETA DELIA 

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

punct: 
 

3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local 
La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, prezintă proiectul 
de hotarare cu modificarile evidentiate în anexa  
Proiectul de hotarare este însotit de avizul  comisiei de specialitate buget finante 
Legat de sumele alocate în buget, doamna consilier Imre Simona propune montarea 
camerelor de supraveghereîn zona cu panouri publce 
Domnul consilier Forizs laszlo propune montarea camerelor în zona pietei 
De principiu  capitolele care se modifica sunt mentionate în anexa la proiectul de 
hotarare  cu mentionarea destinatiei acestor sume. 
Legat de sumele alocate pentru întreținerea scolilor , domnul consilier Osz Andras este 
de parere ca sumele sunt insuficiente. 
Nu sunt obiecții , cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din 4 iulie  2019 privind rectificarea  
 4.  Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafete de 53 mp teren,situat 
pe domeniul public al comunei Nușfalău , în vederea instalării unei rulote, pentru 
desfășurarea activității de fast-food. 
 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu, și are la bază cererea doamnei Opris Maria  

Nu sunt obiectii din partea consilierilor, se solicită respectarea prevederilor legale 
în domeniu 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
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Se voteaza în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  36 din data de 4 iulie    2019 privind 
închirierea unei suprafete de 53 mp teren,situat pe domeniul public al comunei 
Nușfalău , în vederea instalării unei rulote, pentru desfășurarea activității de fast-
food. 
  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 5. . Proiect de hotărâre privind numirea  domnului Fati Leontin în calitate de 
diriginte de șantier pentru lucrarea ” Modernizare și dotare  Cămin Cultural 
Nușfalău”. 
 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , și 
are la bază solicitarea consultantului desemnat pentru inlesnirea procedurilor de 
eligibilitate la proiectul mai sus mentionat.  Se solicită completarea  documentației 
existente la CRFIR 6 -  Satu Mare 
 Legat de lucrarea de modernizare  si dotare a caminului cultural domnii consilieri au 
semnalat următoarele: 
Domnul consilier Somogyi Balint se intereseaza de stadiul lucrării 
Domnul consilier Foris Csaba mentioneaza ca acoperisul este mai înalt cu 1,5 m față de 
modul de proiectare  , iar stresina este de 10 cm în loc de 70 cm , desenat în proiect  
Doamna consilier Imre Simona , propune sa se facă  în scris toate neajunsurile 
semnalate  
Domnul consilier cere ca lucrarea sa fie  realizata conform proiectului 
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.  37 din data de 4 iulie   2019 privind 
numirea  domnului Fati Leontin în calitate de diriginte de șantier pentru lucrarea ” 
Modernizare și dotare  Cămin Cultural Nușfalău”. 
 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 
 
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local al comunei Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de domnul consilier Varga 
Mihaly, care considera ca în urma stabilirii domeniilor de activitate pe comisii, comisia 
pentru activități socia – culturale, culte, învatamant, sanatate și familie, protectie copii, 
tineret și sport, este cu putine domenii din activitatea curentă , nu susnt acoperite de 
proiecte de hotarare , motiv pentru care si completarea indemnizatiei de sedinta cu 
procentul aferent activitatii pe comisii este  de o frecventa redusa. 
In alta ordien de idei evidentiaza faptul că intre domeniile de activitate pe care le 
vizeaza un proiect de hotarare nu se poate face o distincie transanta motiv pentru care 
este de parere ca este mult mai echitatil ca fiecare comisie sa-și aducă aportul prin 
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rapoarte  la proiectele de hotarare initiate si indemnizatia safie egala pentru toti 
participanti lasedinte.  
Astfel toti sa beneficieze de o indemnizatiei de 10 % pentru o sedinta si pentru comisiile 
la care activeaza. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  38 din data de 4 iulie   2019 privind 
modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
comunei Nușfalău 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate  
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 
 
 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 FORIZ CSABA                                   RAD MARIA-ELISABETA 


