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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 8 
Incheiat azi 27 septembrie 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 358 din 20 septembrie  2018  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 
(2) din Legea administraţiei publice locale. 
Sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : Domnul Siminiuc Constantin, domnul Kincses Csaba și 
domnul Varga Mihay. 
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 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 
precum si administratorul public, Szabo Istvan .  
Domnul președinte de sedință, Osz Andras, salută prezenta domnilor consilieri la  
sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 30 august  2018 și a sedintei convocate de îndata 
din data de 18 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 rectificarea bugetului local 
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2. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de masuri pentru combaterea buruienii  
ambroziei 
3. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de „ Cetăţean de onoare” al comunei 
Nușfalău, d-lui , Chiș Gheorghe, Robotin Gheorghe și Gonczi Alexandru. 
4. Alegerea presedintelui de sedinta 
 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la  ordinine de zi. 
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 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , și are la bază adresa  Administratiei Judetene a Finantelor Publice  
SJG-STZ-3793/10.09.2018 prin care se comunica sumele cu care se modifică bugetul 
local , precum și extrasul de cont prin care se alocă fonduri de la Agenția pentru 
investiții. 
 In cadrul rectificarii de buget s-au propus virări de credite pentru asigurarea  cheltuelilor 
atat la sectiunea de functionare cat și la sectiunea de dezvoltare. 
Legat de solicitarea Liceului Petri Mor , privind alocarea de  fonduri  se propune din 
partea domnilor consilier , o mai bună fundamentare a solicitării. 
 Doamna Consilier Imre Simona propune chiar efectuarea unui sondaj de opinie  în 
cadrul profesorilor pentru a avea o cat mai buna orientare legat de propunerile facute. 
Domnul primar atrage atenția ca din partea scolii nu s-au facut eforturi pentru accesarea 
de fonduri pe schema granturilor mici. 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ,raportul contabil . 
Din documentele prezentate rezultă necesitatea efectuarii unor virări de credite intre 
capitole bugetare pentru a asigura fondurile necesare atat la sectiunea de dezvoltare 
cat și la sectiunea de functionare. 
Se propune alocarea fondurilor pentru echilibrarea bugetului local. 
Nefiind alte discuții, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  
Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr.  30 din data de 27 septembrie 2018 privind 
rectificarea bugetului local. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de masuri pentru combaterea 
buruienii  ambroziei 
La acest punct al ordinii de zi nu s-a initiat proiectul de hotarare pe considerentul că 
legislatia în acest domeniu va fi aplicabilă începand cu anul 2019. 
Pe considerentul că planta ambrizia este o plana care iubeste mult caldura și 
umiditatea, perioada optimp de germinatie este la sfarsitul lunii aprilie, începutul lunii 
mai, motiv pentru care domnul primar propune  amanarea acestui punct pentru o altă 
dată cand se vor lua în considerare toate prevederile legale în domeniu , pentru a nu fi 
puși în situația ca pana la aplicarea hotararii , legislatia sa fie modificata sau 
completate, iar hotararea adoptata sa fie modificată. 
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 Prin Ordinul prefectului 176 din 18 septembrie 2018 s-a  constituirea o comisie mixtă 
de verificare, constatate și aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 62/2018 
Privind combaterea buruienii ambrozia. 
Nu sunt obiceții legat de cele prezentate.  
Se aprobă propunerea de amanare a acestui punct.  
 

3.Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de „ Cetăţean de onoare” al 
comunei Nușfalău, d-lui , Chiș Gheorghe, Robotin Gheorghe și Gonczi Alexandru. 
Această initiativă a fost lansata de domnii consilieri  Forizs laszlo care a propus 
acordarea acestui titlu domnului profesor Gonczi Alexandru . Propunerea a fost 
completata de domnul consilier Osz Andras pentru domnul profesor de sport Robotin 
Gheorghe , iar domnii consilieri Imre Simona si Gîrz Gavril , au propus acordarea titlului 
de cetatean de onoare domnului Chis Gheorghe , preot paroh ortodox , pensionar.   
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 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 31 din data de 27 septembrie 2018 
privind acordarea Titlului de „ Cetăţean de onoare” al comunei Nușfalău, d-lui , 
Chiș Gheorghe, Robotin Gheorghe și Gonczi Alexandru. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

4. Alegerea presedintelui de sedintă 
 
La acest punct al ordinii de zi este propus ca presedinte de sedintă pentru următoarele 
trei luni calendaristice domnul consilier Siminiuc Iulian Constantin.  
Se voteaza în unanimitate.  
Cu 10 voturi pentru se aprba HCL nr. 31 din data de 27 septembrie 2018 privind 
alegerea presedintelui de sedință. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
  
 5. Diverse. 
Domnul consilier Maier Elemer sesizeaza faptul ca in Strategia de dezvoltare a comunei 
se gasesc multe neconcordante. Propune revizuirea acesteia si efectuarea corecturilor 
acolo unde se impune. 
Domnul consilier Kallai Victor propune amenajarea a trei podete în Katanga.  
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                   OSZ ANDRAS                                       RAD MARIA-ELISABETA 
 
 
 

 


