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Nr. 7062 din 18.10.2018 
 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 9 
Incheiat azi 18  octombrie 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 406 din 12 octombrie  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 : Gîrz Gavril 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Nu sunt invitați la sedință. 
Din proprie inițiativă  participă domnul Kabai Ferenc 
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 27 SEPTEMBRIE  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 şedinţe 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 aprobarea devizului general pentru proiectul ` Construire 
spații garare și vestiare cu grup sanitar` 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul `Lucrări de 
pavare trotuar  pe strada Alszeg, localitatea Nușfalău. 
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3. Proiect de hotarare privind completarea și modificarea Hotarârii    NR. 50 Din 5 
noiembrie 2015 Privind aprobarea Regulamentului  privind regimul finantărilor 
nerambursabile alocate din bugetul local pentru  activitați non profit de interes local. 
 
Domnul primar solicită aprobarea completării ordinii de zi cu următorul  punct:  
Proiect de hotarâre privind  modernizarea și eficientizarea iluminatului public stradal prin 
montarea corpurilor de iluminat cu LED în comuna Nușfalău, județul Sălaj. 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerea facută.  
Se prezinta  ordine de zi completată: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general pentru proiectul ` Construire 
spații garare și vestiare cu grup sanitar` 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul `Lucrări de 
pavare trotuar  pe strada Alszeg, localitatea Nușfalău. 
3. Proiect de hotarare privind completarea și modificarea Hotarârii    NR. 50 Din 5 
noiembrie 2015 Privind aprobarea Regulamentului  privind regimul finantărilor 
nerambursabile alocate din bugetul local pentru  activitați non profit de interes local. 
4.Proiect de hotărâre privind  modernizarea și eficientizarea iluminatului public stradal 
prin montarea corpurilor de iluminat cu LED în comuna Nușfalău, județul Sălaj. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la  ordinine de zi prezentată. 
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 aprobarea devizului general pentru proiectul ` 

Construire spații garare și vestiare cu grup sanitar` 
 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , și are la bază proiectul tehnic întocmit de catre CIV CO Proiect 
SRL 
Din cele prezentate rezultă că această investiție va fi amplasata în curtea ”Reznek” iar 
cladirile cu destinație de garaje din curtea primăriei va avea o altă utilizare. Se doreste 
descongestionarea curtii aferente cladirii cu destinație sediu primărie , pentru a facilita 
amenajarea acesteia. 
Valoarea totală a cheltuelilor aferente obiectivului propus este de 657598,26 lei cu TVA 
inclus, iar termenul de execuție este de 36 luni. 
Doamna consilier Imre Simona  se intereseaza de mașinile pentru care se amenajeaza 
acest garaj.  
Domnul primar raspunde : pentru autogunoiere, pentru tractorul nou. 
-Domnul consilier Maier Elemer consideră această rezolvare oportună pentru eliberarea 
spatiilor aferente cu destinație de acces la Sala de sport. 
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.  33 din data de 18 octombrie 2018 
privind aprobarea proiectului tehnic , faza Documentație tehnică pentru obiectivul  
` Construire spații garare și vestiare cu grup sanitar` 
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Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul 
`Lucrări de pavare trotuar  pe strada Alszeg, localitatea Nușfalău. 

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

comunei Nușfalău domnul Mate Radu. 
Proiectul pentru această lucrare este întocmit de către SC ASCONSTRUCȚII SRL. 
Din cele prezentate  rezultă că un tronson din trotuarul existent pe partea dreaptă a 
străzii Alszeg în sensul de kilometraj  cuprins dinspre centru, către punctul terminus va 
face obiectul acestei lucrări.Lungimea totală a  tortuarului care face obiectul proiectului 
are o lungime totală de 495 ml și o lățime de 1,20 m. 
Domnul consilier Foris Csaba solicită sa se aibă în vedere conductele de scurgere a 
apei menajere colectate în sistemul de canalizare, sa fie făcute pentru a nu deteriora 
ulterior  pavajul. Sa se gasească o modalitate de rezolvare a acestei probleme. 
Nu sunt alte obiecții legat de cel prezentate.  
Se supune la vot  proiectul de hotarțre initiat . Se voteaza în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. HCL nr.  34 din data de 18 octombrie 
2018 privind aprobarea proiectul pentru obiectivul de investiții `Lucrări de pavare 
trotuar  pe strada Alszeg, localitatea Nușfalău 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

3. Proiect de hotarare privind completarea și modificarea Hotarârii    NR. 50 Din 5 

noiembrie 2015 Privind aprobarea Regulamentului  privind regimul finantărilor 
nerambursabile alocate din bugetul local pentru  activitați non profit de interes local. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de domnul primar 
Mate Radu .  
Propunerea are la baza prevederile Ordinului  nr. 664/2018 privind finanțarea din 
fonduri publice  alocate pentru activități nonprofit  de interes general. Ordinul în cauză 
modifică modalitatile de acordare a sumelor nerambursabile din bugetul loca , motiv 
pentru care se propune completarea Regulamentului existent cu prevederile acestui 
ordin.  
Proiectul de hotarare este avizat de catre comisia de cultură, sănatate , învățamant.  
Se aproba propunerile facute. 
Se modifică anexa 6 privind  alocarea sumei de 35% din total suma acordata,  pentru 
decotarea  cheltuelilor de cazare si masa. 
Anexa nr. 12 se completează cu  prevederile Ordinului 664/2018. 
Consilierii sunt de parere ca firmelor nonprofit solicitante de fonduri , au obligația de a 
depune un calendar al activităților ce urmează a fi realizate, precum și programul de 
activițăti pe care doresc să-l parcurgă. 
Domnul consilier Maier Elemer , cere transparență . 

Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.  
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
Se supune la vot ,  
Se votează în unanimitate.  
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Cu 12 voturi pentru se adoptă  HCL nr.  35 din data de 18 octombrie 2018 
privind completarea și modificarea Hotarârii    NR. 50 Din 5 noiembrie 2015 Privind 
aprobarea Regulamentului  privind regimul finantărilor nerambursabile alocate din 
bugetul local pentru  activitați non profit de interes local. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind  modernizarea și eficientizarea iluminatului public 
stradal prin montarea corpurilor de iluminat cu LED în comuna Nușfalău, județul Sălaj. 

La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este propus de domnul 
primar Mate Radu și are la bază documentatia parcursă privind achizițiile publice. 

A fost agreată documentația propusa de SC Amiras C$L Impex SRL. 
Se vor monta corpuri de iluminat pentru iluminatul public stradal, cu o garanție de 60 de 
luni, oferindu-se și menteanță prin schimbarea corpurilor de iluminat în perioada de 
garanție fără plată. 
Se retine garanție de bună execuție în procent de 10%. 
Plata lucrării urmeaza a se efectua în rate, prima rata în termen de 12 luni  de la 
montare.  
Nu sunt obiecții cu privirela cele prezentate.  
Se votează în unanimitate. 
.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă  HCL nr.  36 din data de 18 octombrie 2018 
privind  modernizarea și eficientizarea iluminatului public stradal prin montarea 
corpurilor de iluminat cu LED în comuna Nușfalău, județul Sălaj. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
  
 5. Diverse. 
Domnul consilier Somogyi Balint se interesează de data finalizării lucrării de canalizare.  
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor problemele pe care le crează SC 
Electrica prin tărăganarea emiterii Autorizației de branșare. De asemenea este de 
mentionat faptul că stația de transformare se doreste a se transmite în proprietatea SC 
Electrica . Aceasta este procedura legală. 
Doamna consilier Imre Simona se interesează de organizarea ședinței festive de 
transmitere a Diplomelor de cetătean de onoare.Doreste ca acest eveniment să nu fie 
dat uitării. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR     
SIMINIUC CONSTANTIN -IULIAN                            RAD MARIA-ELISABETA 
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