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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 6 
Incheiat azi 30 AUGUST 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 315 din 24 AUGUST  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 . 
La sedinta participă ca invitat domnul director Nagy Csaba de la Liceul 
Tehnologic nr.1, pentru a prezenta situația  economică, socială si administrativă 
a instituție de învățământ. 
Din proprie inițiativă nu participă nimeni. 
Din oficiu la sedință participă , 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 26 iulie  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 ;  
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1. Proiect de hotarâre privind împuternicirea  primarului pentru realizarea demersurilor, 
în vederea obținerii licinței de exploatare, negociere, semnarea și ridicarea acestuia de 
la Agentia natională pentru resurse minerale. 
2. Proiect de hotarâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
Domnul primar solicită acordul domnilor consilier cu privire la includerea pe ordinea de 
zi a încă două puncte pentru care au fost inițiate proiecte de hotărâre . Domnul primar 
prezintă cele două puncte: 
 
- Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului abonamentului lunar, pentru elevii 
navetiști din comuna Nușfalău, pe ruta Nușfalău- Simleu Silvaniei și retur , la suma de 
80 lei/abonament elev. 
-  Proiect de hotarare pentru actualizarea HCL nr. 23 /2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru proiectul ” Modernizare și dotare Cămin 
Cultural din Localitatea Bilghez, Comuna Nușfalău, Județul Sălaj. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la completarea ordinii de zi. 
Se prezinta ordinea de zi completă pentru sedinta de azi: 
1. Proiect de hotarâre privind împuternicirea  primarului pentru realizarea demersurilor, 
în vederea obținerii licinței de exploatare, negociere, semnarea și ridicarea acestuia de 
la Agentia natională pentru resurse minerale. 
2. Proiect de hotarâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului abonamentului lunar, pentru elevii 
navetiști din comuna Nușfalău, pe ruta Nușfalău- Simleu Silvaniei și retur , la suma de 
80 lei/abonament elev. 
4. Proiect de hotarare pentru actualizarea HCL nr. 23 /2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru proiectul ” Modernizare și dotare Cămin 
Cultural din Localitatea Bilghez, Comuna Nușfalău, Județul Sălaj. 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 

 
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotarâre privind împuternicirea  primarului pentru realizarea demersurilor, 

în vederea obținerii licinței de exploatare, negociere, semnarea și ridicarea acestuia 

de la Agentia natională pentru resurse minerale. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , și are la bază adresa Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale 
prin care  se comunică documentația necesară  în vederea dării în administrare a 
activității miniere de exploatare a apei geotermale din perimentrul Nușfalăului. 
Solicitarea adresată de catre ANRM este prezentata consilierilor, este atasată 
proiectului de hotarare initiat de primarul comunei și demonstreaza necesitatea 
adoptării acestui proiect în vederea completarii documentației solicitate.  
Domnul primar  informează consilierii cu privire la proiectul inițiat legat de înființarea 
unui strand termal în incinta fostului Liceu tehnologic nr. 1 și pe terenul aferent acestei 
investiții. 
Este un loc foarte benefic pentru o asemnenea investiție , întrucât modul de 
comunicație terestră, este  foarte accesibilă atat pe sosea cat și pe linia ferată.  
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Legat de cele prezentate de domnul primar, domnul consilier Maier Elemer este de 
parare că în zona studiată poluarea  sonora nu este în concordanță cu ceea ce se 
doreste, parerea dansului este pentru mentinerea campusului scolar. 
Domnul primar este de parare că antreprenorii din zona învecinată celei ce face obiectul 
studiului nu desfasoară activități care să implice multi decibeli, de altfel un strand la 
randul lui produce mult zgomot pe timpul zilei ,iar pe timp de noapte zona este liniștită. 
Dacă se preteaza un campus scolar atunci cu sigurantă ca se preteaza si un strand, în 
zona studiată . 
-Domnul consilier Forizs Laszlo este de parere ca acestă investiție ar trebi realizată din 
fonduri nerambursabile și nu din bani proprii , pentru care s-au gasit alte destinații. 
 - Doamna consilier Imre Simona , relatează un caz similar în Haiduszoboszlo – Ungaria 
unde un asemenea ștrant functioneaza sub autoritatea Consiliului Local și este o 
investiție foarte profitabilă și aducatoare de venit , aduna mulți turiști, pe lână faptul ca 
asigură  un loc de agrement pentru localnici. 
Nefiind alte discuții, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , se supune la vot. 
Se voteaza cu 11 voturi pentru și două abțineri  ( domnul consilier Forizs Laszlo si 
domnul consilier Maier Elemer) 
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr.  24 din data de 30 august 2018 privind 
împuternicirea  primarului pentru realizarea demersurilor, în vederea obținerii 
licinței de exploatare, negociere, semnarea și ridicarea acestuia de la Agentia 
natională pentru resurse minerale. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotarâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este initiat de primarul comunei , și 
are la bază efectuarea unor modificări între capitolele bugetare. De la capitolul Cultura 
sa se aloce fonduri pentru  asociații și fundații, culte  pentru facilitarea posibilității de 
cofinantare a unor proiecte.  
 Se preconizează de asemnenea  efectuarea unor modificări în cadrul capitolului 
invațămant, unde se doreste efectuarea plății pentru lucrări terminate și de asemenea 
efectuarea unor modificări la sistemul de încălzire centrală. 
Legat de modificările la capitolul învățământ se doreste ca din toamna acestui an sa 
funcționeze bucataria de la gradiniță, prânzul pentru copiii de la program prelungit să fie 
asigurat de gradiniță. 
Legat de after school ( scoală după scoală)nu sa perfectat modul e finantare, motiv 
pentru care in acest an scolar nu va functiona. 
Domnul director mulțumeste domnilor consilieri pentru atitudinea  pozitiva legată de 
asigurarea fondurilor necesare pentru asisgurarea premiilor elevilor. 
Domnul primar aduce la cunostinta domnului director Nagy Csaba, posibilitatea alocării 
fondurilor necesare pentru   dotarea a 13 Sali de clasa cu tablă interactivă și 
videoproiectoare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei.  
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot . 
Se votează în unanimitate.  

https://ro.bab.la/dictionar/engleza-romana/after-school
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Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din 30 august 2018 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului abonamentului lunar, pentru elevii 

navetiști din comuna Nușfalău, pe ruta Nușfalău- Simleu Silvaniei și retur , la suma 

de 80 lei/abonament elev. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă intentia de majorare a taxei pentru abonamentul lunar al 
elevilor ce fac naveta cu autobuzul ce constitue proprietatea comunei , si pentru care 
copiii din localitate au facilitați la valoarea lunara a abonamentului. 
Pentru a acoperii cheltuelile de intreținere a autobuzului s-a propus ca abonamentul 
lunar sa fie de 80 lei , față de 60 lei /lună / abonament , cât s-a plătit anul trecut. 
Oricum această valoare se acopera integral pentru elevi din bugetul scolii la care sunt 
înscriși. 
Drept urmare stabilirea unui tarif lunar pentru abonament cât mai real este în favoarea 
tuturora. 
Nu sunt obiceții legat de cele prezentate.  
Se supune la vot proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei . Se votează în 
unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 26 din data de 30 august 2018 privind 
stabilirea tarifului abonamentului lunar, pentru elevii navetiști din comuna 
Nușfalău, pe ruta Nușfalău- Simleu Silvaniei și retur , la suma de 80 lei/abonament 
elev. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

4.Proiect de hotarare pentru actualizarea HCL nr. 23 /2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru proiectul ” Modernizare și dotare Cămin 
Cultural din Localitatea Bilghez, Comuna Nușfalău, Județul Sălaj. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarțre este initiat de primarul comunei.  
Din cele prezentate rezultă necesitatea actualizării HCL nr. 23/2017, printr-o nouă 
hotarare adoptată. 
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot ,  
Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 27 din data de 30.08.2018 pentru actualizarea 
HCL nr. 23 /2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
proiectul ” Modernizare și dotare Cămin Cultural din Localitatea Bilghez, Comuna 
Nușfalău, Județul Sălaj. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
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5 Diverse. 

 
La acest punct al ordinii de zi domnii consilieri sunt de parere ca punerea în functiune a 
bucatariei de la gardiniță, ar putea facilita accesul persoanelor varstinice la rezolvarea 
prânzului pentru doritori. 
Legat de lucrarea de canalizare domnul Ozs Andras este de parere ca trebuie facilitat 
accesul copiilor la scoală prin finalizarea lucrărilor pe caile de acces a copiilor spre 
scoală. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
          PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                   OSZ ANDRAS                                       RAD MARIA-ELISABETA 
 


