
Intern

Nr. 5726 din 08.08.2019

ROMANIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU

PROCES – VERBAL Nr. 9
Incheiat azi 8 august 2019

în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 282 din 2 august 2019
Se face apelul nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 133
alin (2) lit. a din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ
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
Invitați la ședință nu sunt.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin (1) din OUG nr.
57 din 2019 privind Codul Administrativ
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul general comunei D-na Rad Maria-
Elisabeta.
Domnul președintă de sedință, Forizs Laszlo, salută prezenta domnilor consilieri
la sedință.
Domnul primar, Mate Radu, solicită celor prezenți la această sedință un moment
de reculegere, în memoria domnului KATONA –FARNAS ALEXANDRU, cel
care a avut calitate de viceprimar în perioada anillor 2008-2012.
In conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) din OUG nr. 57 din 2019 privind
Codul Administrativ procesul verbal si documentele şedinţei extraordinare , din
data de 25 iulie 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 secretarul general al comunei , după aprobarea procesului-verbal,
conform reglementărilor de la art. 138 alin (16) din OUG nr. 57 din 2019 privind
Codul Administrativ.
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a primariei.
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In conformitate cu prevederile art.135 alin (1) din Codul administrativ, proiectul
ordinii de zi se redactează de către secretarul general al comunei,și
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca
anexă la documentul de convocare la propunerea primarului, în condițiile legii și
se aprobă cu majoritate simplă la propunerea primarului, care a cerut
convocarea consiliului local ( art. 135 alin 7- din Codul administrativ)
Se prezintă proiectul de hotarare :

1.Proiect de hotărâre de aprobare a criteriile de acces la locuință și Criterii de
ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general
pentru obiectivul de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în
localitatea Bilghez, comuna Nușfalău județul Sălaj.
Domnul primar Mate Radu solicită completarea proiectului ordinii de zi cu un nou proiect
de hotarare privind atribuirea contractului de proiectare și execuție de lucrări în cadrul
proiectului ” Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău, județul Sălaj.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la completarea proiectul ordinii de zi
prezentate.
Se prezintă proiectul ordinii de zi cu completările ulterioare.

1.Proiect de hotărâre de aprobare a criteriile de acces la locuință și Criterii de
ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general
pentru obiectivul de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare în
localitatea Bilghez, comuna Nușfalău județul Sălaj.
4. Proiect de hotarare privind atribuirea contractului de proiectare și execuție de
lucrări în cadrul proiectului ” Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău,
județul Sălaj.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, se votează în unanimitate.
În unanimitate se adoptă ordinea de zi pentru ședința ordinară.
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct.

1. Proiect de hotărâre de aprobare a criteriile de acces la locuință și Criterii de
ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei domnul Mate Radu.
Din cele prezentate , rezultă că blocul ANL este finalizat și poate fi repartizat
beneficiarilor după o justă și echitabilă analiză a dosarelor depuse, în urma acordării
unui termen de 30 de zile pentru completarea solicitării depuse cu actele cuprinse în
anexa 2 la proiectul de hotarâre, asa cum sunt prevăzute în referatul de aprobare ca
instrument de prezentare și motivare la proiectul de hotarâre, semnat de inițiator,
conform art. 136 alin (8) lit. a din Codul administrativ.
Raportul compartimentului de resor este întocmit de doamna Rad Maria-Elisabeta
Secretar general.

Nu sunt obiectii din partea consilierilor în acest sens.
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei.
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 40 din 8 august 2019 de aprobare a
criteriile de acces la locuință și Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj, din
cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite
de Agenția Națională pentru Locuințe.

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

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu.

Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de
prezentare și motivare,întocmit de primarul comunei.

Proiectul de hotarare are la bază raportul întocmit de secretarul general al
comunei, doamna Rad Maria-Elisabeta, în baza reglementărilor legale stabilite de OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ , care la art. 611 prevede că, autoritățile publice
locale au obligația ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare, să
aprobe structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de
secretar general al unităţii administrativ - teritoriale, prin transformarea funcţiei publice
generale de secretar al unităţii administrativ – teritoriale.

Potrivit art.610 alin. (1) din același act normativ, autorităţile şi instituţiile publice
au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să
stabilească funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea
denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie
publică mai mult de 50%

Proiectul de hotarare este însoțit de avizul consultativ,favorabil al comisiei de
specialitate pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția
mediului și turism
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. 41 din data de 8 august 2019
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Nușfalău

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

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului
general pentru obiectivul de investiții ” Rețele de canalizare menajeră și stație de
epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău județul Sălaj.

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului
comunei Nușfalău , domnul Mate Radu.

Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de
prezentare și motivare,întocmit de primarul comunei, are la bază necesitatea acoperirii
rețelei de distribuție a apei potabile în localitatea Bilghez, cu rețeaua de canalizare pe
toate zonele care beneficiază de distribuția apei potabile , precum și extinderea
acesteia pentru noile locuințe construite.
Proiectul de hotarare are la bază raportul întocmit de consilierul pe achiziții publice.
Nu sunt obiecții , cu privire la cele prezentate.
Se prezintă proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei.
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 42 din 8 august 2019 privind aprobarea
proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Rețele de
canalizaremenajeră și stație de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău
județul Sălaj.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct:

4. . Proiect de hotarare privind atribuirea contractului de proiectare și execuție
de lucrări în cadrul proiectului ” Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău,
județul Sălaj.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , și
are la bază referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare,întocmit de
primarul comunei;
Raportul compartimentului de resort , din cadrul aparatului de specialitate apartine
compartimentului de achiziții publice.
Din cele prezentate rezultă necesitatea și oportunitatea achiziționării contractului de
Proiectare și execuție de lucrări în cadrul proiectului ” Modernizare drumuri comunale în
comuna Nușfalău, județul Sălaj, respectiv modernizarea a 8970 m liniari de drum.
Podețele existente de principiu vor fi menținute , cu condiția să fie decolmatate, Acolo
unde se impune vor fi înlocuite.
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate
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. 43 din data de 8 august 2019 privind
atribuirea contractului de proiectare și execuție de lucrări în cadrul proiectului ”
Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău, județul Sălaj.

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

Diverse:
-Domnul consilier Osz Andras propune a se lua în calcul pentru o viitoare ședință,
inițierea unui proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare, post-
mortem, domnului Katona –Farnas Alexandru.
-Doamna consilier Imre Simona, este de părere că acest titlu se conferă pentru
activități desfășurate în interesul comunității, în afara celor remunerate. Să se analizeze
situația.
-Domnul primar prezintă o informare legată de prevenirea pestei porcine, care s-a
răspândit la limită cu comunitatea noastră. Sunt probleme serioase legate de prevenirea
răspândirii acestei boli. De asemenea informează faptul că doamna doctor Kasa
Elisabeta , s-a pensional și nu mai dorește șă profeseze, drept urmare pacienții dânsei
se vor orienta către alți medici de familie, din proprie inițiativă.
- Domnul Forizs Laszlo propune demararea procedurii de cumpărare a amașinii ce
poate fi echipată pentru curățat. De asemenea propune a se lua masuri de revopsire a
lemnăriei de la terasa capelei din cimitir.
-Doamna Imre Simona solicită sa se ia masuri pentru tunderea vegețașiei de pe
marginea șanșului situat dea lungul drumului județean și national.
-Domnul Gîrz Gavril semnalează necesitatea curățirii sanțului situat în fața oborului .
-Doamna Imre Simona . solicită sa se prezinte o situație cu sumele incasate la
obor în zilele de târg. De asemenea propune să se solicite administratorului de la
SC Nușfalău Serv SRL, o situație de bilanț pentru semestrul I ala acestui an.
-Domnul Maier Elemer sesizează discuțiile legate de începerea anului scolar 9 sau 16
septembrie.
-Domnul Forizs solicită invitarea domnului director de la Liceul Pentri Mor Nușfalău,
pentru a prezenta situația cu care se confrumtă la început de an scolar.
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie.

PRESEDINTE SECRETAR

FORIZS CSABA RAD MARIA-ELISABETA
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