
Intern 

 

 

 

 
Nr. 939 din 14.02.2019 

 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 2 
Incheiat azi 14 februarie 2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 85 din 7 februarie  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 participă următorii cetățeni: 
Domnul Kabai Ferenc , domnul Lupo Ioan și domnul Szabo Zsolt. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Nu sunt invitați la această ședință. 
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta.  
La sedință participă domnul administrator public Szabo Istvan, precum și 
doamna Fazakas Csilla, inspector achiziții publice în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Nușfalău. 
Doamna  președintă de sedință, Bernat Elena, salută prezenta domnilor consilieri 
la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 24 ianuarie 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 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. 
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 ;  
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1. Proiect de hotarare privind numirea administratorului  la SC Nușfalău Serv SRL, 
precum și  modificarea Actului constitutiv  
2. Proiect de hotarâre 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 2019. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei plăți parțiale,în  sumă de 222.040,02 lei , 
pentru lucrarea ”Modernizare și dotare Cămin Cultural din localitatea Nușfalău, județul 
Sălaj” 
4. Proiect de hotărâre privind achitarea sumei restante pentru lucrarea de ”Executarea 
unui foraj, la fântana arteziană situată, în satul Nușfalău, str. Petofi Sandor”. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de 
proiectare și execuție pentru  lucrări  de modernizare și dotare Camin Cultural , satul 
Bilghez. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de 
lucrări, pentru modernizarea strazilor din comuna Nusfalău , satul Nușfalău și satul 
Bilghez . 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de 
proiectare și execuție pentru  lucrări  de modernizare a drumurilor  comunale, din 
comuna Nușfalău. 
  
Cu privire la ordinea de zi prezentată , domnul primar face următoarea solicitare: solicită 
amanarea punctului 3 și punctului 7 de pe ordinea de zi, întrucât documentele 
justificative pentru acest două puncte nu au fost transmise în termen util de către 
anteprenor. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de solicitarea facută de domnul primar. 
Se supune la vot ordinea de zi prezentată , se votează în unanimitate.  
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotarare privind numirea administratorului  la SC Nușfalău Serv 

SRL. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 

comunei domnul Mate Radu , și are la bază procesul verbal încheiat de Adunarea 
Generală a Asociaților în urma selecției de dosare din data de 4 februarie 2019 
La data respectivă din totalul de 4 dosare depuse de candidații, ce au optat pentru 
functia de administrator la CS Nusfalău Serv SRL , a fost propus de catre  AGA , 
domnul Szabo Zsolt. 
Persoana propusa a fost nominalizată pentru numire prin proiectul de hotarare initiat de 
primarul comunei. 
La acest punct, domnul consilier Forizs Laszlo solicita președintelui de ședinta , 
doamna Bernat Elena permisiunea pentru  exprimarea unui punct de vedere, legat de 
conflictul de interese pe care îl prezintă domnul consilier Kallai Victor în calitatea  de 
consilier local și angajat cu contract individual de muncă la SC Nușfalău Serv SRL , în 
calitate de muncitor. 
Secretarul de comună , doamna Rad Maria-Elisabeta, susține intervenția domnului 
consilier Forizs Laszlo, legat de conflictul de interese care există conform art.75 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, și ale art. 70 din Legea nr. 161/2003 
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privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei . 
Pentru a evita posibilitatea de a da nastere unui conflict de interese , care este o faza 
premergătoare corupției, se solicită domnului consilier Kallai Victor  să nu  participe la 
dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi . 
Domnul Kallai Victor și-a exprimat intenția de a nu participa la dezbaterea primului 
punct de pe ordinea de zi. 
În continuare doamna consilier Imre Simona prezintă procesul verbal încheiat în 
adunarea AGA, din care rezultă propunerea facută cu privirea la numirea 
administratorului la SC Nușfalău Serv SRL.  
Propunerea a fost materializată în proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu în care se propune numirea administratorului și modificarea actului 
constitutiv. 
Doamna consilier Imre Simona propune domnilor consilieri sa acccepte nominalizarea 
facută în urma adunării AGA si să dea curs, remedierii situației în care se află SC 
Nușfalău Serv SRL, în sensul numirii celui de al doilea administrator,primul fiind în 
imposibilitatea exercitării funcției, în urma suspendării de drept a Contractului de 
mandat pe perioada concediului de maternitate. 
Grupul de consilieri, reprezentanții UDMR solicită acordarea unei pauze pentru discuții. 
În urma reluării lucrărilor de ședință, doamna secretar aduce la cunostință prevederile 
art. 45 alin (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articol care prevede 

că Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna 
prin vot secret, precum și prevederile Regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local. 
Nu sunt obiecții legate de cele prezentate , se face distribuirea  buletinelor de  
vot, s-a convenit asupra modului de votare , asupra  sensului cuvintelor din 
buletinul de vot.  
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se trece la exprimarea votului prin inscrierea opțiunii dorite în buletinul de vot.  
Comisia de numărare a voturilor constituită prin HCL nr. nr. 20 din 24 iunie 2016, își 
exercită atribuțiile. 
Se consemnează rezultatul votului., 12 voturi pentru numirea celui de al doilea 
administrator la SC Nusfalău Serv SRL, din totalul de 12 consilieri care au participat la 
dezbaterea acestui punct. 
 

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.  4 din data de 14 februarie  2019 
privind numirea administratorului  la SC Nușfalău Serv SRL. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarâre 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 2019. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului 
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu, la propunerea compartimentului de asistență  
socială și a domnului viceprimar, Torkos Csaba. 
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În cele prezentate sunt evidențiate reglementările legale în domeniul acordării venitului 
minim garantat. 
Pentru prestarea orelor de muncă, beneficiarii de ajutor  social au obligația de a 
desfasura activități pe domeniul public și privat al comunei .  
În planul de lucrări prezentat de domnul viceprimar Torkos Csaba , sunt evidențiate 
locurile care fac obiectul prestării activităților de către beneficiari .  
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.  5 din data de 14 februarie  2019 
privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului cuprinzând acțiunile/lucrările de 
intereslocal pentru repartizarea orelor de muncăa beneficiarilor de ajutor social. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei plăți parțiale,în  sumă de 
222.040,02 lei , pentru lucrarea ”Modernizare și dotare Cămin Cultural din localitatea 
Nușfalău, județul Sălaj” 

 
La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, solicită amânarea 
până la clarificarea unor neconcordanțe semnalate între lucrarea efectuată și cea 
contractată. 
Nu sunt obiecții , acest punct se amână până la clarificarea situației semnalate. 

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

4. Proiect de hotărâre privind achitarea sumei restante pentru lucrarea de 
”Executarea unui foraj, la fântana arteziană situată, în satul Nușfalău, str. Petofi 
Sandor”. 
Conform contractului  de lucrări nr. 8031 din data de 28.11. 2018 s-a executat un foraj 
artezian pe str. Petofi Sandor  din satul Nușfalău , lucrarea este finalizată, fantâna este 
funcțională ,compoziția și proprietățile apei sunt bune, dar lucrarea nu a fost achitata 
integral din fondurile bugetului local pe anul 2018 , drept urmare proiectul de hotârâre a 
fost inițiat  în vederea aprobarii achitarii sumei restante de 6636,00  lei 
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.  6 din data de 14 februarie  2019 privind 
achitarea sumei restante pentru lucrarea de ”Executarea unui foraj, la fântana 
arteziană 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului 
de proiectare și execuție pentru  lucrări  de modernizare și dotare Camin Cultural , satul 
Bilghez. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat proiectul de hotărâre de 
primarul comunei ,  
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Din cele prezentate rezultă ca s-a intocmit documentația aferenta achiziției pentru 
proiectare și execuție pentru  lucrări  de modernizare și dotare Camin Cultural , din 
localitatea  Bilghez, comuna Nușfalău judetul Sălaj. 
Investiția este finanțată  prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
cofinanțat de către  Uniunea European prin fondul european agricol pentru Dezvoltare 
Rurală și Guvernul României, în cadrul masurii 7 – servicii de bază și reînnoirea satelor  
în zonele rurale.  
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.  7 din data de 14 februarie  2019 privind 
aprobarea documentației ce stă la baza atribuirii ” Contractului de proiectare și 
execuție pentru lucrări de modernizare și dotare Cîmin Cultural, din localitatea 
Bilghez, comuna Nușfalău, județul Sălaj. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
 
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului 
de lucrări, pentru modernizarea strazilor din comuna Nusfalău , satul Nușfalău și satul 
Bilghez . 
 La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei. 
Investiția este finanțată  prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
cofinanțat de către  Uniunea European prin fondul european agricol pentru Dezvoltare 
Rurală și Guvernul României, în cadrul masurii 7 – servicii de bază și reînnoirea satelor  
în zonele rurale.  
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.  8 din data de 14 februarie  2019 privind 
aprobarea documentației de atribuire a Contractului de lucrări, pentru 
modernizarea strazilor din comuna Nusfalău , satul Nușfalău și satul Bilghez . 

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

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului 

de proiectare și execuție pentru  lucrări  de modernizare a drumurilor  comunale, din 
comuna Nușfalău. 
Domnul primar informează consilierii cu privire la amânarea acestui punct de pe ordinea 
de zi până la actualizarea devizului financiar  în urma modificărilor aduse prin OUG nr. 
114 din 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene . 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
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DIVERSE: 
Doamna consilier Imre Simona solicită ca pentru viitor în comisiile de evaluare a 

ofertelor  de achiziții să fie nominalizați membrii și din partea consiliului local. 
Domnul consilier Kincses Csaba legat de amanarea punctului 3 , solicită să fie 

analizate  lucrările licitate cu lucrarea efectivă , în sensul respectării lucrărilor ofertate . 
Domnul consilier Somogyi Balint , legat de iluminatul public , să se intervină la 

aprinderea si stingerea automata , în sensul reglării orelor de iluminat cu perioada de 
întuneric.  

Domnul Szabo Istvan, administrator public , informează ca o echipă formată din 
12 beneficiari de ajutor social, săptămânal în zilele de luni și joi  adună gunoiul pe limita 
intravilanului. 

Domnul Kabai Ferenc, legat de semnalizarea trecerii de pietoni sa fie iluminate 
prentru prevenirea accidentelor de circulație. Solicită sa se dea importantă cuvenita 
pentru Autoritatea teritoriala de ordine publică. 

Domnul consilier Maier Elemer  susține interventia domnului Kabai , si pune in 
discuție problemele ridicate de cetătenii comunei  legat de petardele care au fost 
aruncate la portile acestora sau chiar în curte. 

Domnul Lupo Ioan , cere  domnului primar  completarea camerelor de luat vederi 
amplasate pe străzi , asfaltarea drumului spre ” Balta Mea”, să se verifice curtea familiei 
Csilag în care sunt depozite de gunoi de tot felul și prezintă o sursa de infecție pentru 
cei din zona respectivă. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 BERNAT ELENA                                   RAD MARIA-ELISABETA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


