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Nr. 2293 din 21.03.2019 

 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 3 
Incheiat azi 21 martie  2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 133 din 15 martie  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 nu participă nimeni. 
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.  
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 14 februarie 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, 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 hotărâre privind însușirea Dispoziției nr.88 din 21 februarie 2019, precum și 
a Dispoziției 89 din 26 februarie 2019 
2.Proiect de hotarăre privind aprobarea Situației angajamentelor legale  din care rezultă 
cheltueli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente. 
3. Proiect de hotarare  privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și 



Intern 

 

 

 

exercitarea funcției de audit intern 
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul comunei Nușfalău pentru perioada 2019-2023   
 Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate,  în anul 2019 din 
bugetul local al Comunei Nușfalău 
5. Proiect de hotarare  privind aprobarea  planului de perfecționare a functionarilor 
publici în anul 2019 
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ședință 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la ordinea 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 hotărâre privind însușirea Dispoziției nr.88 din 21 februarie 2019, 

precum și a Dispoziției 89 din 26 februarie 2019 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 

comunei domnul Mate Radu , și are la bază cele două dispoziții prezentate , prin care s-
au aprobat efectuarea unor plăți , pentru antreprenorii lucrărilor  în curs de executare.  

Este de mentionat faptul că din lipsa adoptării  bugetului  pe anul 2019, nu există 
cadru legal pentru deschideri de credite la lucrările în execuție. Antreprenorii solicită 
efectuarea unor plăți , si acesta este motivul pentru care plățile au fost efectuate în baza 
dispozițiilor emise de primarul comunei . Pentru a intra în legalitate cu plățile efectuate 
se impune însușirea dispozițiilor emise de primar , prin HCL. 
Nu sunt obiecții legate de cele prezentate , domnii consilieri sunt de acord cu 
plățile efectuate , oricum există posibilitatea reglării conturilor pana la finalizarea 
acestor lucrări. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se prezintă rraportul de avizare întocmit de comisia pentru dezvoltare economică și 
socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism. 
Se votează în unanimitate 
 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  9 din data de 21 martie 2019  privind 
însușirea Dispoziției nr.88 din 21 februarie 2019, precum și a Dispoziției 89 din 26 
februarie 2019 

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

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Situației angajamentelor legale  din care 
rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului 
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu, la propunerea compartimentului de contabilitate 
Din cele prezentate rezultă obligativitatea aprobării listei de investiții pentru efectuarea 
plăților până la adoptarea bugetului local pentru anul 2019. 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  10 din data de 21 martie  2019 
privind privind aprobarea Situației angajamentelor legale  din care rezultă 
cheltueli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente. 

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

3. Proiect de hotarare  privind însușirea Acordului de cooperare privind 
organizarea și exercitarea funcției de audit intern 

 
La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, prezintă proiectul 
acordului de cooperare prin care se aprobă includerea de noi membri 
Nu sunt obiecții , cu privire la cele prezentate. Este de mentionat faptul că realizarea 
auditului public intern este o obligativitate legală , că auditorii acreditați trebuie să dețină 
specializări în acest sens se impune o anumită vechime în specialitate, motiv pentru 
care  numirea acestora în aparatul de specialitate al primarului este o procedură mai 
greoaie, tocmai pe considerentul că nu acceptă salariile stipulate în legea salarizării. 
Se prezintă proiectul de hotarâre initiat de primarul comunei . Se supune la vot. Se 
votează în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 11 din 21 martie 2019 privind însușirea 
Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern 
 

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

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivelul comunei Nușfalău pentru perioada 2019-2023   
 Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate,  în anul 2019 din 
bugetul local al Comunei Nușfalău 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , din care fac parte cele două anexe.  
In anexa nr. 1 se descrie Strategia  de dezvoltare  a  serviciilor sociale la nivelul 
comunei Nușfalău pentru perioada  2019-2023 
În anexa nr. 2 se prezintă planul anual de actiune de implementare a strategiei de 
dezvoltare a serviciilor Sociale  din comuna Nușfalău. 

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.  12 din data de 21 martie   2019 pentru 
aprobarea Planului Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 
Nușfalău pentru perioada 2019-2023  precum și a Planului de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate,  în anul 2019 din bugetul local al 
Comunei Nușfalău 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 5. . Proiect de hotarare  privind aprobarea  planului de perfecționare a 
functionarilor publici în anul 2019 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei ,  
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Din cele prezentate rezultă ca este o obligativitate legală perfectionarea functionarilor 
publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Nușfalău și se impune  alocarea de fonduri în acest sens în bugetul local al comunei. 
Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra perfecționărilor , anual se face un plan în 
care sunt nominalizati cei care vor participa la perfectionare. 
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.  13 din data de 21 martie  2019 privind 
aprobarea  planului de perfecționare a functionarilor publici în anul 2019 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 
 
 6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de ședință 
 Se aduce la cunostința consilierilor că mandatul de trei luni calendaristice a actualului 
președinte de sedintă expiră în această sedintă, se impune numirea unui nou 
presedinte pentru următoarele 3 luni calendaristice.  
Din partea domnului consilier Varga Mihaly , vine propunerea pentru numirea noului 
presedinte de sedintă , în persoana domnului consilier Kincses Csaba. 
Nu se fac alte propuneri . 
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.  14  din data de 21 martie   2019 privind 
alegerea presedintelui de ședință  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

DIVERSE: 
Doamnul consilier Forizs Laszlo informează consilierii locali de donația facută din 

partea unei formatii vocal instrumentale care a desfășurat actiunea de caritate în cadrul 
Bisericii Reformate din Municipiul Zalău . Suma colectata în cadrul acestui eveniment a 
fost donată pentru patru situații mai deosebite din județul Sălaj . Printre beneficiarii 
colectei se numără si familia doamnei Lukacs Katalin din comuna Nusfalău , care are o 
fetită bolnavă de leucemie. Suma primită este de 5100 lei și 30 euro. 
-domnul consilier Siminiuc propune ca primăria sa intervină la anihilarea groapei de 
gunoi care este în imediata vecinătate a casei în care locuieste persoana bolnavă de 
leucemie. De asemenea propune  asirea unor  posibilitati de suplimentare a banilor si 
extinderea casei existente cu o camera. 
Domnul consilier Kallai Victor informează ca au fost intreprinse demersuri în acest sens, 
dar fară finalitate. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 BERNAT ELENA                                   RAD MARIA-ELISABETA 
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