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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 1 

Incheiat azi 15 februarie   2018 
 
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 73 din 7 februarie  2018  
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 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
În calitate de invitat,  la  ședință, participă domnul director de la Liceul Tehnologic 
nr. 1 Nușfalău , domnul Nagy Csaba. 
Din proprie inițiativă participă la sedintă, următoarele persoane:  Lupo Ioan, 
Peter Zsolt, Duma Iulian. 
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu,  viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta 
precum si administratorul public, Szabo Istvan .  
Domnul primar salută prezenta domnilor consilieri la  sedință. 
Întrucât este prima întrunire de la data decesului doamnei Matei Eva, functionar 
public în aparatul de specialitate, care a fost în slujba cetătenilor din această 
comunitate , domnul primar propune un moment de reculegere în amintirea 
acesteia. 
 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 7 decembrie 2017, 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 respective, numerotat, semnat şi sigilat de 
preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
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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 supune spre arobare, ordinea de zi. 
Domnul Mate Radu – primarul comunei prezentă ordinea de zi ; 
            

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 și încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2017 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului la SC Nusfalău Serv SRL  pe anul 
2018 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor/tarifelor ce vor fi practicate de către 

SC Nusfalău Serv SRL 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de scolarizare pe anul scolar 2018-

2019 pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău 
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2018 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității PUG, aprobat prin HCL nr. 
21 /2007 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de locuri alocate pentru 
perfectionarea profesionala a functionarilor publici și contractuali, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Nușfalău, pe anul 2018 
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului tehnolocic  nr. 1 
Nușfalău, din actuala denumire , în Liceul Tehnologic ” Petri Mor” Nușfalău 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce 
se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, 
în anul 2018. 
10. Prezentarea raportului Curții de conturi, întocmit, în urma verificarii activității la SC 
Nușfalău Serv SRL  
Se supune la vot ordinea de zi modificată ,  
Se votează în unanimitate.  
 

Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: 
 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 și 

încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarăre este initiate de primarul 
comunei , cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  
Din partea comisiei de specialitate pentru  dezvoltare economică și socială, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, doamna presedintă, Imre 
Simona, prezinta raportul comisiei. 
Din cele prezentate rezultă un buget relativ echilibrat cu care se poate începe 
noul an. 
Cifrele prezentate sunt cele evidențiate în proiectul de buget. 
Bugetul planificat reflectă diminuările stabilite prin legea bugetului. 
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Proiectul de hotarare este avizat favorabil din partea comisiei de specialitate Nu sunt  
discuții, pe marginea celor prezentate 
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de primaruol comunei .  
Se votează în unanimitate .  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 15 februarie 2018 privind 
aprobarea bugetului local pentru anul 2018 și încheierea exercițiului bugetar pe 
anul 2017. 
La acest punct al ordinii de zi domnul consilier Siminiuc Iulian invocă prevederile legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
Consideră ca nu este legal a se filma dezbaterea ședinței. 
Din partea secretarului de comună se face precizarea ca lucrările ședinței sunt publice , 
alte UAT –uri transmit sedințele de consiliu local în direct, Live , drept urmare nu este 
nici o ilegalitate daca lucrările sedinței sunt publice.  

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea 
următorului punct.  
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului la SC Nusfalău Serv SRL  pe 
anul 2018 și încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

 
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău .  

Din partea comisiei de specialitate pentru  dezvoltare economică și socială, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, doamna presedintă, Imre 
Simona, prezinta raportul comisiei. 
Raportul comisiei reflectă cifrele din proiectul de buget. 
Din cele prezentate rezultă un buget relativ echilibrat cu care se poate începe 
noul an. 
Proiectul de hotarare este avizat favorabil din partea comisiei de specialitate 
Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Nu sunt obiecții 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. 2  din data de 15 februarie 2018 privind  

aprobarea bugetului la SC Nusfalău Serv SRL  pe anul 2018 și încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2017 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor/tarifelor ce vor fi practicate de către 

SC Nusfalău Serv SRL 
 

Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.  
Din cele prezentate  rezultă intentia de actualizare a tarifelor ce vor fi practicate de catre 
SC Nusfalău Serv SRL.  
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Din partea comisiei de specialitate pentru  dezvoltare economică și socială, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, doamna presedintă, Imre 
Simona, prezinta raportul comisiei. 
 
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezenate ,  
Comisia de specialitate avizează favorabil tarifele evidentiate în anexa de la proiectul de 
hotarare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , domnul Mate Radu . 

Se voteaza în unanimitate , cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 15 

februarie 2018  privind  aprobarea prețurilor/tarifelor ce vor fi practicate de către 

SC Nusfalău Serv SRL 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea 

următorului punct. 

 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de scolarizare pe anul scolar 

2018-2019 pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .  
Proiectul de hotarare , cu planul de scolarizare initiat de conducerea scolii , cu raportul 
de specialitate și expunerea de motive a primarului , au fost transmise Inspectoratului 
scolar pentru avizare.  
In momentul de față proiectul de hotarare initiat de primarul comunei este însotit de 
avizul Inspectoratului scolar ,  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei domnul Mate Radu. 
Se votează în unanimitate  

Cu 13 voturi penru se adoptă HCL nr. 4 din data de  15 februarie 2018 privind 

aprobarea planului de scolarizare pe anul scolar 2018-2019 pentru Liceul 

Tehnologic nr. 1 Nușfalău 
 

Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2018 
Acest proiect de hotarâre este initiat de primarul comunei Nușfalău ,   
Din cele prezentate rezultă că se impune planificarea bunurilor , serviciilor și lucrărilor 
ce urmeaza a fi achizitionate în cursul anului 2018. Chiar dacă acest plan de achiziții va 
suferi modificări în cursul anului , de principiu planul trebuie aprobat printr-o hotarare.  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei domnul Mate Radu. 
Se votează în unanimitate  

Cu 13 voturi penru se adoptă HCL nr. 5 din datat de 15 februarie 2018 privind 
aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2018 
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Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității PUG, aprobat prin 
HCL nr. 21 /2007 
Este de menționat faptul că în cursul anului 2017 a fost contractat serviciul de întocmire 
a Planului Urbanistic General. În mod legal serviciul de întocmire a PUG-ului putea fi 
finalizat , dar pe considerentul că există un proces pe rol, la Tribunalul Sălaj , pentru 
limita de hotar între  comuna Nușfalău și Orasul Simleu Silvaniei,documentația de 
finalizare a planului se amâna pana la finalizarea procesului, care va stabili limita de 
hotar între cele două UAT-uri. 
În baza acestui considerent ne prevalăm de prevederile  art. 46 din Legea nr. 
350/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanism , pentru a asigura cadrul legal la eliberarea autorizațiilor de 
construire. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate, se prezintă proiectul de hotarare initiat de 
primarul comunei.  
Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 15 februarie 2018 privind 
aprobarea prelungirii valabilității PUG, aprobat prin HCL nr. 21 /2007 
 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de locuri alocate pentru 
perfectionarea profesionala a functionarilor publici și contractuali, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Nușfalău, pe anul 2018 
Din cele prezentate rezultă că în  conformitate cu prevederile art. 50 şi 51 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; ale  art.194 alin.(1) si alin.(2) din Legea 53/2003- Codul muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; precum și prevederile Ordinului nr.762/31.03.2015 
pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesionala pentru administratia 
publica, anual se face o programare a personalului din aparatul de specialitate al 
primarului la efectuarea unui curs de perfectionare. 
 Nu sunt obiecții din partea consilierilor la cele prezentate. 
Se supune la  vot propunerea facută . se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 15 februarie  privind  
aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a 
functionarilor publici și contractuali, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nușfalău, pe anul 2018 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 
 8. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului tehnolocic  
nr. 1 Nușfalău, din actuala denumire , în Liceul Tehnologic ” Petri Mor” Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei. 
Proiectul de hotarâre are la bază referatul de schimbare a denumirii, întocmit de 
conducerea  liceului. 



Intern 

 

 

 

Toate documentele ce însoțesc proiectul de hotarare au fost transmise Institutiei 
Prefectului – Județul Sălaj,Comisia de avizare a schimbarii de denumiri,  în vederea 
emiterii avizului conform. 
Întrucât nu am intrat în posesia avizului până în momentul prezentării acestei hotarari, 
acest punct al ordinii de zi se amână până la următoarea sedință. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de 
muncă, în anul 2018. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 
Nusfalău și are la bază prevederile din Legea nr. 416/2001, și raportul compartimentului 
de specialitate din care rezultă necesitatea întocmirii planului de acțiuni cu lucrările 
propuse a fi realizate de către persoanele beneficiare de ajutor social. 
Este de mentionat faptul că lucrările ce urmeaza a fi efectuate sunt lucrări pe domeniul 
public al comunei, pentru terenuri și construcții: curatirea,întretinerea  acestora. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune spre aprobare proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei .  
se votează în unanumitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 15 februarie 2018 privind 
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de 
beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2018. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 
 10. Prezentarea raportului Curții de conturi, întocmit, în urma verificarii activității 
la SC Nușfalău Serv SRL 
La acest punct al ordinii de zi raportul este prezentat de doamna Imre Simona. Din cele 
prezentate rezultă că nu sunt probleme deosebite pe care Curtea de Conturi să le fi 
sesizat.  
Neajunsurile constatate se pot remedia , nu sunt create prejudicii de terțe persoane 
care sa constitue probleme. 
 

Diverse: 
La acest punct al ordii de zi , secretarul comunei prezintă solicitările facute de 

domnii consilieri , Imre Simona si Forizs Laszlo : 
- Doamna Imre Simona a solicitat prezentarea unei informări  cu privire la 

numarul cititorilor  activi care frecventează biblioteca comunală. Situația a fost 
prezentată în scris de către doamna bibliotecar  Somogyi Vengli Iudit 

-Domnul Forizs Laszlo a solicitat scutirea de la plata impozitul menajer a copiilor 
in varstă de pana la 3 ani.  S-a solicita efectuarea unui studiu privind diminuarea 
veniturilor la bugetul local astfel s-a constatat că de această propunere ar beneficia   
105  copiii X 40 lei /copil = 4200 lei diminuare la bugetul local . 
Domnul consilier Osz Andras profită de prezenta domnului director de la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Nusfalău și se intereseaza de modul de împartire a leptopurilor 
achiziționate pentru scoala si dacă se simte utilitatea lor în scoală. 
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Domnul director multumeste pentru facilitatea acordata scolii, ceea ce a ridicat calitatea 
învâțământului. S-a primit și o tablă interactivă , De asemenea s-a cumparat un 
autoturism. Se doreste pentru viitor modernizarea unui laborator de limbi străine. 
In continuare ia cuvantul domnul Lupo Ioan , care se interesează de administrarea 
pasunilor , si domnul Peter Zsolt solicită atribuirea unei suprafete de pasune , pentru 
pasunatul oilor  de care le deține. 
Domnul primar  propune domnului Peter Zsolt să pășuneze oile pe păsunea situată în 
satul Bilghez. 
Presedintele de ședintă domnul Forizs Csaba  , ales în temeiul art. 35 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , mulțumește consilirilor pentru 
colaborare și aportul personal la desfășurarea lucrărilor ședinței. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                FORIZS CSABA                                      RAD MARIA-ELISABETA 
 


