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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 1 

Incheiat azi 2 februarie  2017, 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei Nușfalău 
prin Dispoziţia nr. 9 din 27 ianuarie  2017  
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 
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 .  
Domnul primar salută prezenta domnilor consilieri la prima  sedință din acest an. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei 
ordinare , din data de 20 decembrie  2016, 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 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„ să supună spre arobareordinea de zi. 
Domnul Mate Radu – primarul comunei mulțumeștetuturor invitaților pentru prezență și 
propune ordinea de zi ; 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de întăbulare provizorie a 
terenului aferent Stației de epurare 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obictivul de investiții ”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna 
Nușfalău localitatea Nusfalau, actualizați, reprezentând noua valoare a investiției 
compusă  din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2016 și valoarea restantă de executat. 
 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare pentru 
obiectivul”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău localitatea 
Nusfalau. 
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   4. Proiect de hotarare privind acceptare unei donației, din partea SC Dueemme SRL, 
SC Chimtrans Ovidiu SRl, Veres Tiberiu, Erdei-Gale  Anuța 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Nusfalau și activitățile subordonate 
Consiliului Local al Comunei Nușfalău 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de scolarizare pentru anul 2017-2018 
 
Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, domnul primar  solicită completarea 
acesteia cu următorul  puncte: 
Proiect de hotarare privind aprobarea Rgulamentului pentru înregistrarea ,evidențierea și  
radierea  vehiculelorde pe raza comunei Nușfalău care nu se supun înmatriculării. 
Domnul primar scoate în evidență necesitatea si oportunitate, dezbaterii acestui punct 
întrucât sunt solicitări pentru inscrierea in circulatie pe plan local a unor autovehicule ce 
fac obiectul acestei reglementări legale. 
 

Nu sunt obiecții cu privire la solicitarea facută,urmând a se prezenta noua ordine de zi: 
 

Se prezinta ordine de zi modificată : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de întăbulare provizorie a 
terenului aferent Stației de epurare 
 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obictivul de investiții ”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna 
Nușfalău localitatea Nusfalau, actualizați, reprezentând noua valoare a investiției 
compusă  din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2016 și valoarea restantă de executat. 
 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare pentru 
obiectivul”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău localitatea 
Nusfalau. 
   4. Proiect de hotarare privind acceptare unei donației, din partea SC Dueemme SRL, 
SC Chimtrans Ovidiu SRl, Veres Tiberiu, Erdei-Gale  Anuța 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Nusfalau și activitățile subordonate 
Consiliului Local al Comunei Nușfalău 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de scolarizare pentru anul 2017-2018 
 8.Proiect de hotarâre privind aprobarea  regulamentului  pentru  înregistrarea evidenta și 
radierea  vehiculelorde pe raza comunei Nușfalău care nu se supun înmatriculării. 
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, se votează în unanimitate.  

Presedintele de ședintî domnul Kallai Victor , ales întemeiul art. 41 coroborat cu art. 35 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , conduce lucrările 
ședinței Consiliului Local. 

 
Se trece la discutarea primului punct. 
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 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de întăbulare provizorie 
a terenului aferent Stației de epurare 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu .  
Din cele prezentate rezultă că prin documentația de întăbulare se dorește clarificarea 
situației juridice a terenului pe care se propune amplasarea stației de transfer din cadrul 
investișiei ”Canaliare Menjeră și Stație de epurare”  
Această lucrare este una multianuală se finanțează în cadrul programului PNDL, din 
bugetul local fiind suportate cheltuelile neeligibile și cota de cofinanțare. 
Terenul ce face obictul întăbulării provizoriiconstitue rezerva comisiei de fond funciar, 
nu a constituit proprietatea de drept a vreunui cetățena, intrucat în înainte de 
regularizarea cursului râului Barcău a constituit albia veche a acestuia.Se prezintă o 
documentație de identificare a terenului. 
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 1 din data de 2 februarie 1017 Proiect de 
hotărâre privind aprobarea documentației de întăbulare provizorie a terenului aferent 
Stației de epurare  
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general pentru obictivul de investiții ”Canalizare menajeră și stație de epurare 
comuna Nușfalău localitatea Nusfalau, actualizați, reprezentând noua valoare a investiției 
compusă  din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2016 și valoarea restantă de executat. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei .Din 
cele prezentate rezultă ca se impune indeplinirea formelor de implementare a obiectivului 
de investiții ” canalizare și stație de epurare Comuna Nușfalău în cadrul programului de 
modernizare a satului Romanesc. 
Avand în vedere solicitarea MDRAP  referitor la masurile necesare a fi întreprinse pentru 
derularea Programului Național de Dezvoltare Locală ca urmare a modificării Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal,am  inițiat acest  proiect de hotarâre care sa scoată în 
evidență stadiul actual al lucrării și valoarea ramasa pentru finanțare. 
Domnul Foris Csaba se plăteste taxa pentru efectuarea lucrărilor de subtraversări. 
Domnul primar , da se platesc în acest sens se pregătesc documentații, care reflectă tipul 
lucrării si acestea se plătesc. 
Domnul Somogyi Balint  lucrarile de subtraversare pe str. Petofi Sandor , care se 
suprapune cu DN 1 H cand se vor realiza. 
Domnul primar - cand se va aproba documentația în acest sens, taxa este de 2 euro pe 
ml. 
Nu sunt alte probleme legate de acest punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de 
hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . 
Se votează în unanimitate. 
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 2 februarie 1017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obictivul de investiții 
”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău localitatea Nusfalau, 
actualizați, reprezentând noua valoare a investiției compusă  din valoarea 
serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 și valoarea 
restantă de executat. 

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

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare pentru 
obiectivul”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău localitatea 
Nusfalau. 

La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă că se impune actualizare si aprobarea devizului general cu 
suma ramasa conform lucrărilor ce urmeaza a se executa. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 

Nu sunt alte probleme legate de acest punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de 
hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . 
Se votează în unanimitate. 
 Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din 2 februarie 2017 privind aprobarea cotei 
de cofinanțare pentru obiectivul ”Canalizare menajeră și stație de epurare comuna 
Nușfalău localitatea Nusfalau. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
  4. Proiect de hotarare privind acceptare unei donației, din partea SC Dueemme 
SRL, SC Chimtrans Ovidiu SRl, Veres Tiberiu. 

Acest proiect de hotarâre este inițiat de primarul comunei Nușfalău domnul Mate Radu. 
Din cele prezentate rezultă ca în incinta fostului SMA Nușfalău s-au identificat mai multi 
proprietari în urma vânzării bunurilor imobile detinute de fostul SMA. 
Principala cale de acces a rămas în prorietatea actualilor proprietari de drept. 
Pentru a nu îngrădi liberul acces în această zonă proprietarii de drept au demonstrat cu 
act de proprietate dreptul lor in cotă parte asupra terenului ce constitue calea de acces 
și de comun acord printr-o cerere sub semnătură privată fiecare s-a hotărât sa renunțe 
la dreptul de prprietate ce reprezintă calea de acces. 
In baza acestei solicitări primarul comunei a considerat oportună inițierea unui propiect 
de hotărâre prin care acestă cale de acces să se introducă în domeniul public al 
comunei cu destinatie de stradă. 
Doamna consilier Imre Simona se interesează în proprietatea cui intră acel drum. 
Drumul intră în proprietatea privată a comunei. 
Domnul primar consideră ca acestă transmitere- preluare de teren  este benefică pentru 
ambele părți, reprezentanții acestor firme asigură locuri de muncă pentru locuitorii 
acestei comune, iar autoritatea publică locală trebuie să-și dea interesul săfaciliteze 
accesul în această zonă. 
Domnul viceprimar urmeaza să facă demersurile pentru transcrierea la notarul public. 
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Consilierii sunt de acord cu această inițiativă ,  
Nu sunt obiecții legat de această propunere , se prezintă proiectul de hotarare initiat de 
domnul Mate Radu primarul comunei. 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 4 din data de 2 februarie 2017  privind 
acceptare unei donației, din partea SC Dueemme SRL, SC Chimtrans Ovidiu SRl, 
Veres Tiberiu 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a Statului de functii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Nusfalau și activitățile subordonate 
Consiliului Local al Comunei Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei , 
domnul Mate Radu 
Din cele prezentate rezultă ca se dorește efectuarea unor modificări la organigrama 
actuală , constând în comasarea posturilor de la  administratie si intreținere. 
De asemenea în urma alegerilor locale se impune  înscrierea în statul de functii a noului 
viceprimar , domnul TorkosCsaba, în urma concursului organizat pentru ocuparea 
postului temporar vacant de la impozite și taxe, prin înscrierea doamnei Farnas Viorica, 
iar ca si consilier al primarului a doamnei Nagy Anamaria. 
Nu sunt obiecții , legat de această propunere , se prezintă proiectul de hotarare initiat 
de domnul Mate Radu primarul comunei. 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din data de 2 februarie  2017 privind 
aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Nusfalau și activitățile subordonate Consiliului Local al 
Comunei Nușfalău  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului 
punct. 
 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 
 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău.  
Din cele prezentate rezultă ca este necesară aprobare cheltuelilor si veniturilor ce au 
fost înregistrate la sectiunea de dezvoltare si secțiunea de functionare, conform 
Ordinului  nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetarpe anul 2016. 
Nu sunt obiecții , legat de această propunere , se prezintă proiectul de hotarare initiat 
de domnul Mate Radu primarul comunei. 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 6 din data de 2 februarie  2017  privind 
aprobarea deficitului bugetar pe anul 2016 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului 
punct. 

 
  

 
 



Intern 
 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul 
2017-2018 
Proiectul de hotarare are la baza  documentația prezentată de Liceul Tehnologic nr.1 
Nușfalău și Scoala Gimnazială Petri Mor Nușfalău. Din partea Inspectoratului Scolar 
Judetean s-a transmis adresa nr. 457/13 ianuarie 2017 prin care se acorda aviz conform 
si se propune emiterea actului daministrativ de organizare a rețelei de scolarizare an 
școlar 2016-2017 pentru entitiatile de învățământ din comuna Nușfalău. 
Legat de avizul transmis s-au lansat discuții în contradictoriu , întrucât proiectul de 
scolarizare s-a transmis direct de catre scoli ,la Inspectorat  fară proiect de hotarâre initiat 
de primarul comunei și fara adresa de solicitare a avizului. 
Domnul consilier Maier este de parere că nu era cazul să se transmita de primarie ,planul 
de scolarizare si ca nu este clarificat ce este plan si ce este retea.  
Legat de această parare doamna secretar de comuna Rad Maria –completeaza 
următoarele: conform reglementărilor legale, scolile aveau obligatie de a depune planul 
rețelei de scolarizare pentru anul 2016-2017 la primaria comunei , pentru initierea unui 
proiect de hotarare in acest sens cu eventualele obiecții legat de cele propuse in plan și 
inanitarea acestor documente catre inspectorat alaturat unei adrese de inaintare. 
Această procedura nu a fost respectata pentru anul scolar 2016-2017, avizul conform 
este diferit fațo de cel solicitat și obtinut pentru anul scolar 2015-2016, motiv pentru care 
se incearca clarificarea opiniilordiferita in randul consilierilor. 
Domnul consilier Forizs Laszlo este nemultumit de modul de avizare a planului de 
scolarizare, ca Liceul Tehnologic nr, 1 nu îndeplinește condițiile  prevazute de art. 19 din 
Legea Educatiei Nationale nr. 1/2001 cu modificarile și completările ulterioare pentru a 
putea fi menținută ca unitate cu personalitate juridică, motiv pentru care Consiliul de 
Administrație  al ISJ în ședința din data de 12 -13 ianuarie 2017 a hotarat fuziunea prin 
absorpție  a celor doua unități de învățământ din localitatea Nușfalău, urmând ca 
personalitate juridică să aibă Liceul Tehnologic nr. 1. Dânsu considera ca aceasta 
înseamnă amestecarea elevilor de liceu cu cei de generală. 
Domnul consilier Maier  este nemultumit de modul de abordare a acestei probleme. 
Doamna consilier Imre Simona, clarifica procedura  care trebuia respectata pentru 
obținerea avizului planului de scolarizare, ceea ce nu s-a respectat. 
Cei de la inspectorat nu au reacționat deloc , au aplicat legea si au procedat lafuziunea 
scolilor. 
Daca noi aveam un document argumentat poate ca nu se ajungea la fuziunea celor doua 
unități de invațamant. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei pentru aprobarea 
rețelei de scolarizare. 
Voteaza pentru 7 consilieri 
Voteaza impotriva nimeni 
Abțineri: Maier Elemer, Forizs Laszlo, Bernat Elena, Somogyi Balint, Kincses Csaba, 
Imre Simona 
Cu 7 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 2 februarie  2017 privind 
aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul 2017-2018 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului punct. 
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8. Proiect de hotarâre privind aprobarea  Regulamentului  pentru  înregistrarea 
evidenta și radierea  vehiculelorde pe raza comunei Nușfalău care nu se supun 
înmatriculării. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul 
comunei Nusfalau domnul Mate Radu. 

 Proiectul are la bază repetatele solicitari din partea cetățenilor de a înregistra pe 
plan local unele autovehicole care se pot excepta dela înregistrarea la directia de 
înmatriculări. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor 
Se supune la vot , se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 din data de 2 februarie 2016   privind 
aprobarea  Regulamentului  pentru  înregistrarea evidenta și radierea  
vehiculelorde pe raza comunei Nușfalău care nu se supun înmatriculării. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
    9. Diverse 
Doamna consilier Imre Simona aduce în discuție posibilitatea organizarii unei întâlniri cu 
consultanți  acreditați pentru  elaborarea unor bugete unionale. Pentru a avea o discuție 
cu aceste persoane o sa încerc să facilitez o ăntîlnire cu aceste persoane problema e ca 
sa asigurăm un număr mai mare de participanți. 
Domnul Osz mulumeste organizatorilor și participanților la festivalul de taierea porcilor.  

 
Va mulțumim pentru particiare. 
 
 
 
 
   PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                               MAIER ELEMER                                       RAD MARIA-ELISABETA 
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