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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 11 
Incheiat azi 11 decembrie 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 474 din 6 decembrie  2018  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 
(2) din Legea administraţiei publice locale. 
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : domnul consilier Varga Mihaly 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Prezenta sedință, are un caracter festiv , la sedință fiind invitate persoanele 
cărora li se conferă titlul de cetășean de onoare, conform H O T Ă R Â R I I  NR. 
31 din 27 Septembrie  2018 Privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU”, 
 
Din proprie inițiativă  nu participă nimeni 
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta.  
Domnul președinte de sedință, Siminiuc Constantin Iulian, salută prezenta 
domnilor consilieri la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 22 noiembrie 2018,  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 ;  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
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2. Proiect de hotarâre privind aprobarea redeventei anuale din veniturile realizate de 
către SC Nusfalău Serv SRL pentru serviciile de utilităti publice delegate. 
3. Ceremonia  de înmănare a Diplomelor de cetățean onoare a comunei Nușfalău. 
  
Intrucât este a treia lună în care actualul președinte de ședință își exercită această 
funcție, pentru  înlăturarea situației în care următoarea sedință să nu poată fi deschisă 
de un președinte desemnat, vă rugăm a aproba completarea ordinii de zi cu un punct 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea președintelui de sedință 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , și are la bază diminuarea sumelor planificate la anumite capitole 
bugetare, ca urmare a  nerealizării sumei planificate pentru anul bugetar 2018, precum 
și majorarea sumelor planificatela la acele capitole bugetare, unde au fost depășite 
încasarile , fată de suma planificată, conform situației anexate.  
Nu sunt obiectii din partea consilierilor,  
Nefiind alte discuții, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.  40 din data de 11 decembrie  2018 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea redeventei anuale din veniturile 

realizate de către SC Nusfalău Serv SRL pentru serviciile de utilităti publice 

delegate. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu. 
Proiectul de hotarîre are la bază Decizia nr. 35/1/30.10.2018, de prelungore a 
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 35/29.12.2017, emisă de 
Camera de Conturi Sălaj, prin care se solicită stabilirea redeventei pentru serviciile 
delegate către SC Nușfalău Ser SRL. 
Consilierii propun ca pana la sfărșitul anului 2018 sa nu se perceapă redeventă , iar  
pentru anul 2019 să fie de  0,5% din venitul realizat.  
Este propunerea consilierilor, drept urmare proiectul de hotarare initiat, este aprobat în 
unanimitate, cu 12 vpoturi pentru. 

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.  41din data de 11 decembrie  2018 
privind stabilirea redevenței pentru serviciile de utilități publice  delegate, către 
SC Nușfalău Ser SRL.. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

3.Ceremonia  de înmănare a Diplomelor de cetățean onoare a comunei 
Nușfalău. 
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La acest punct al ordinii de zi primarul comunei Nușfalău domnul Mate Radu, ține un 
discurs pentru omagierea contribuției aduse la dezvoltarea comunității a celor 
nominalizati prin HCL nr. NR. 31 din 27 Septembrie  2018 Privind acordarea titlului de 
“CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI NUȘFALĂU”, 
De asemenea domnul consilier Maier Elemer , în calitate de fost profesor și coleg, la 
Scoala Gimnazială ”Petri Mor ” Nușfalău, cu persoanele nominalizate pentru acordarea 
titlului de Cetățean de Onoare, a prezentat o retrospectivă a celor mai importante 
evenimente petrecute, în  perioada cât au fost profesori.  
Momentul festiv, a fost la nivelul asteptărilor, înmanarea ” Titlului de cetățean de 
onoare” , însoțită de  o plachetă, și câte un buchet de flori pentru doamnele prezente, a 
creat o atmosferă de sărbatoare. 
La ultimul pubnct al ordinii de zi s-au facut propuneri pentru alegerea unui nou 
presedinte de sedință. 
Domnul consilier  Osz Andras propune pe doamna Bernat Elena.  
Nu se fac alte propuneri. 
Se supune la vot  proiectul de hotarțre initiat . Se voteaza în unanimitate.  
 Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 42 din data de 11 decembrie  2018 privind 
alegearea președintelui de ședință. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR     
SIMINIUC CONSTANTIN -IULIAN                            RAD MARIA-ELISABETA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


