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PROCES – VERBAL Nr. 7 

 incheiat azi 18 septembrie 2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al Comunei 

Nușfalău 
  

In conformitate cu art. 39 alin (4), 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea 
nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, Rad Maria-Elisabeta face prezența si 
constata ca, din totalul de 13 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 11 
consilieri, consilierii absenti sunt doamna Imre Simona si domnul Kincse Csaba. 

Sedința de îndata a fost convocată prin Dispoziţia nr. 355 din 17 septembrie 2018  

Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Nu sunt invitați la  ședință. 
Din  proprie initiativa la acesta sedinta nu  participă nimei. 
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu,  viceprimarul comunei 
domnul Torkos 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 30 august 2018, precum și procesul verbal de la actuala sedință 
urmează a fi prezentate consilierilor,  cu posibilitatea contestării, continutului procesului 
verbal şi menţionarea exactă a opiniei  exprimate  , dacă este cazul, în  sedință ordinară 
ce urmeaza a fi convocată. 
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
In conformitate cu dispoziíile  art. 43 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată 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 supună spre arobare ordinea de zi. 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 
2014-2020” 
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2. Proiect de hotarâre privind modificarea lungimii străzilor , Hostak și Ady Endre , 
cuprinse în proiectul de modernizare a străzilor din comuna Nusfalău. 

Se supune la vot ordinea de zi prezentată, se votează în unanimitate.  
Presedintele de ședintă domnul Osz Andras , ales în temeiul art. 41 coroborat cu art. 35 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , conduce lucrările 
ședinței de îndata a Consiliului Local. 

 Sedința a fost convocată de îndată pentru a facilita Compania de apa Somes Tisa  să 
depună în termen documentele solicitate pentru cofinanțarea proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 
2014-2020. 

Se trece la discutarea primului punct. 
 
         1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 
2014-2020” 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu, la solicitarea facută de Compania de apă Somes Tisa 
Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în 
unanimitate. 
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 28 din data de 18 septembrie 1018  privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei 
de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 
2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-
2020” 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 2. Proiect de hotarâre privind modificarea lungimii străzilor , Hostak și Ady Endre, 
cuprinse în proiectul de modernizare a străzilor din comuna Nusfalău. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău. Din cele prezentate rezultă că documentatia de modernizare a străzilor este 
în faza de evaluare la AFIR, că in diferite documente  ( studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic) lungimile străzilor mentionate în proiectul de hotarare sunt  diferite, motiv pentru 
care , aceste lungimi trebuie să fie  confirmate întrun document oficial. 
În urma masurătorilor efectuate în teren s-a stabilit lungimea reală a străzilor, lungime 
care se dorește a fi definitivă , prin acest proiect de hotarare.  

Nu sunt alte probleme legate de acest punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de 
hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . 
Se votează în unanimitate. 
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Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr.  29 din data de 18 septembrie  privind 
modificarea anexei 25- ” Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Nușfalău” însușită prin HCL nr. 18/2007 și aprobată prin HG nr. 114/2008 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următoarelor 
probleme. 
-Domnul primar face referire la proiectul realizat pe raza UAT Nușfalău de către 
UNICEF Banca Mondială , care se implică în realizarea unei lucrări de evidență a 
copiilor de la 0 la 17 ani.  

-Legat de implementarea Legii nr. 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia , 
domnul consilier Maier Elemer propune luarea unor masuri . 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedința se încheie. 

 
 
 
         PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                 OSZ  ANDRAS                                         RAD MARIA-ELISABETA 
                                        


