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Nr. 505 din 24.01.2019 

 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 1 
Incheiat azi 24 ianuarie 2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 6 din 18 ianuarie  2019  
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 Gîrz Gavril, absența nu este motivată 
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 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.  
La sedință participă domnul administrator public Szabo Istvan. 
Domnul primar Mate Radu, transmite un călduros ”la mulți ani” domnilor consilieri 
pentru că în această formație, este prima întâlinre din acest an. 
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 11 decembrie 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 însușirea dispoziției nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru 
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018, în 
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sumă de 819403,45 lei, precum și folosirea excedentului secțiunii de funcționare, în 
sumă de 619428,54 lei pentru acoperirea golului de casa, în cursul anului 2019. 
2. Proiect de hotarâre privind organizarea  rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniveristar de stat de pe raza comunei Nușfalău pentru anul școlar 2019-2020 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții pentru anul 2019 
 
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 însușirea dispoziției nr. 1 din 4 ianuarie 2019, 

pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 
2018, în sumă de 819403,45 lei, precum și folosirea excedentului secțiunii de 
funcționare, în sumă de 619428,54 lei pentru acoperirea golului de casa, în cursul 
anului 2019. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , și are la bază prevederile  Ordinului nr. 3809/2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018. 
La acest punct se evidentiază faptul că în bugetul anului 2018, a fost preluata la partea 
de  venituri suma înregistrată ca excedent  în anul 2017. 
Din suma respectiva s-a acoperit deficitul, reprezentand diferența dintre sectiunea de 
dezvoltare și sectiunea de functionare  asa cum s-a mentionat în dispoziție, practic , 
excedentul ce urmează a fi preluat la nivelul anului 2919 (din anul 2018),  este de 
3.620.085,38, rămas la finele anului 2018. 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot.  
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.  1 din data de 24 ianuarie  2019 privind 
însușirea dispoziției nr. 1 din 4 ianuarie 2019, pentru acoperirea definitivă a 
deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2018, în sumă de 
819403,45 lei, precum și folosirea excedentului secțiunii de funcționare, în sumă 
de 619428,54 lei pentru acoperirea golului de casa, în cursul anului 2019. 

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

2. Proiect de hotarâre privind organizarea  rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniveristar de pe raza comunei Nușfalău pentru anul școlar 2019-2020 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu. 
Proiectul de hotarâre are la bază proiectul planului de scolarizare pentru anul 2019-
2020, proiect care însoțit de Nota de fundamentare  si Proiecul de hotarâre, a fost 
transmis către Inspectoratul Scolar  Județean pentru solicitarea avizului conform . Avizul 
conform a fost transmis cu adresa nr. 12246 din 9 ianuarie 2019, drept urmare sunt 
îndeplinite cerintele egale pentru adoptarea hotarârii de consiliu.  
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate , din partea comisiei de specialitate , pentru  
învățământ, sănătate și familie se prezinta raportul de avizare. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot.  
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Se voteaza în unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.  2 din data de 24 ianuarie  2019 

privind organizarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniveristar de  
de pe raza comunei Nușfalău pentru anul școlar 2019-2020 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții pentru anul 2019 
 

La acest punct al ordinii de  proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu. 
Planul de achziții publice are la baza  investițiile demarate și neterminate, precum și alte 
investiții prioritare. 
Nu sunt obiecții cu privire la planul de achiziții prezentat. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot.  
Se votează în unanimitate. 

 Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 3 din data de 24 ianuarie 2019 privind 
aprobarea planului de achiziții pentru anul 2019. 

 
Nefiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi se trece la discutarea problemelor  
 
DIVERSE: 

Domnul Szabo Istvan, administrator public , desemnat ca administrator interimar la SC 
Nușfalău Serv Nusfalău, aduce la cunostința consilierilor , care au si calitate de membrii 
în Consiliul de Administrație a SC Nușfalău Serv, ca firma va rămâne și fara contabil , 
întrucât doamna Fulop Silvi a intrat în concediu de maternitate, astfel se impune  
demararea procedurii de angajare a unui administrator, cu drepturi depline.  
Domnii consilieri sunt de acord cu publicarea unui anunț în vederea demararii unui 
interviu în acest sens. Condițiile solicitate: absolvent de liceu cu diplomă de 
bacalaureat, calificare în domeniul construcțiilor, cunostințe operare pe calculator, 
aptitudini manageriale, permis de conducere cat, B cu termen de depunere a dosarelor 
pana în 4 februarie 2019, ora 12, urmand ca la oara 18, în 4 februarie 2019, consiliul de 
administrație să se întrunească pentru evaluare solicitarilor depuse. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 BERNAT ELENA                                   RAD MARIA-ELISABETA 
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