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Nr. 7942 din 22.11.2018 
 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 10 
Incheiat azi 22 noiembrie 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 446 din 16 noiembrie  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 . 
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 18 octombrie 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 rectificarea bugetului local pe anul 2018 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Conventiei  de colaborare cu Fundația Crestina 
Diakonia, pentru înfiinațarea  serviciului social tip ” Centru de zi pentru copiii ” si 
serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. 
 
Domnul primar solicită aprobarea completării ordinii de zi cu următorul  punct:  
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Proiect de hotarâre privind  aprobarea unor documentații tehnice de întăbulare- 
construcții cu teren  aferent- din domeniul public al comunei Nușfalău, conform 
planurilor de amplasament și delimitare a imobilului 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerea facută.  
Se prezinta  ordine de zi completată: 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Conventiei  de colaborare cu Fundația Crestina 
Diakonia, pentru înfiinațarea  serviciului social tip ” Centru de zi pentru copiii ” si 
serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. 
3. Proiect de hotarâre privind  aprobarea unor documentații tehnice de întăbulare- 
construcții cu teren  aferent- din domeniul public al comunei Nușfalău, conform 
planurilor de amplasament și delimitare a imobilului 
 
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 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 Hotararea  nr. 135 din 30 octombrie 2018 a 
Consiliului județean Sălaj prin care s-a repartizat suma de 23,30 mii lei pentru 
întretinere pe timp de iarnă a drumurilor judetene. ; Extrasul de cont  cu care se 
demonstează transferul unei sume de bani din contul MDRAP, pentru lucrarea de 
canalizare, precum și Hotararea Consiliului Judetean Salaj , nr. 121 din 26 septembrie 
2018 a Consiliului Judetean Sălaj, prin care s-a repartizat suma de 39,54 mii lei  
reprezentand contribuția județului Sălaj , pentru realizarea unor lucrări de întreținere și 
reparații pe drumul județean DJ 191C 
Sumele primite constituie venituri , cu care se majoreaza bugetul local . Alte modificări 
propuse sunt evidentiate în anexa la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei. 
Comisia pentru  dezvoltare economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și 
urbanism, prezintă avizul favorbil pentru proiectul de hotarare initiat de primarul 
comunei .  
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  37 din data de 22 noiembrie  2018 
privind rectificarea bugetului local pe an ul 2018. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Conventiei  de colaborare cu Fundația 
Crestina Diakonia, pentru înfiinațarea  serviciului social tip ” Centru de zi pentru copiii ” 
si serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. 

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

comunei Nușfalău domnul Mate Radu. 
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Se prezintă proiectul Convenției de parteneriat dintre Primăria Comunei Nușfalău sediul 
în localitatea Nușfalău, str. Arany Janos nr. 1 Judetul Sălaj și Fundația Creștină 
Diakonia, cu sediul în Cluj Napoca, str. Zambilei nr. 7 , pentru a înfiinta programul de 
incziune socială și scolară a copiilor din categorii vulnerabile prin înființarea unui centru 
de zi cu program de tip afterscool. 
 Este de mentionat faptul că în prima faza protocolul este încheiat doar pentru copii, 
urmând ca pentru viitor să se analizeze și posibilitatea de înființarea serviciului social 
pentru îngrijirea persoanelor varstnice. 
Nu sunt alte obiecții legat de cel prezentate.  
Se supune la vot  proiectul de hotarțre initiat . Se voteaza în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă  HCL nr.  38 din data de 22 noiembrie 2018 
privind aprobarea Proiectului Conventiei  de Parteneriat dintre Primăria comunei 
Nușfalău, cu sediul în localitatea Nușfalău, str. Arany Janos nr. 1 județul Sălaj și 
fundația Creștină Diakonia, cu sediul în  Cluj-Napoca, str. Zmbilei nr. 7 , pentru a 
înființa  programul de incuziune socială și școlară a copiilor din categori 
vulnerabile prin înființarea unui centru de zi cu program de tip afterscoole. 

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

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea unor documentații tehnice de 
întăbulare- construcții cu teren  aferent- din domeniul public al comunei Nușfalău, 
conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilului. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de domnul primar 
Mate Radu .  
Propunerea are la baza documentația întocmită de către SC Keopsurvey Art. SRL-D 
Comisia pentru  dezvoltare economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și 
urbanism, prezintă avizul favorbil pentru proiectul de hotarare initiat de primarul 
comunei .  
Se aproba propunerile facute. 
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.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă  HCL nr.  39 din data de 22 noiembrie 2018 
privind aprobarea unor documentații tehnice de întăbulare- construcții cu teren  aferent- 
din domeniul public al comunei Nușfalău, conform planurilor de amplasament și 
delimitare a imobilului. 

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

4.  Diverse. 
Domnul primar informează consilierii cu privire la finalizarea procesului cu Agenția 
Domeniilor Statului, în favoarea comunei Nușfalău ,ceea ce înseamnă că imobilul situat 
pe strada Petofi Sandor nr. 81 rămâne în proprietatea comunei. Este vorba de clădirea 
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in care își desfășoară activitatea Dispensarul veterinar. Este posibil ca pentru viitor  în 
această clădire sa se dechidă un centru pentru persoanele vârstnice. 
 
O altă informație utilă este legat de înfiintarea ADI Valea Barcăului prin care se doreste 
asigurarea gazului metan pentru locuitorii din mai multe UAT –uri , Nusfalău , Boghis, 
Halmasd, Plopis, Ip, Marca, Bănișor. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR     
SIMINIUC CONSTANTIN -IULIAN                            RAD MARIA-ELISABETA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


