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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 4 
Incheiat azi 28 iunie 2018   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 230 din 21 iunie  2018  
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 :  Kincses Csaba 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
Nu sunt invitați la ședință. 
Din proprie inițiativă nu participă nimeni. 
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu,  viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta 
precum si administratorul public, Szabo Istvan .  
Domnul primar salută prezenta domnilor consilieri la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 30 aprilie  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 hotarâre privind  modificarea organigramei și  suplimentare postruri 
pentru angajarea asistenților personali. 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 
MINISTERUL APĂRĂRII ŞI PRIMĂRIA COMUNA NUȘFALĂU cu privire la 
punerea la dispoziția Primăriei Comunei Nușfalău, cu titlu gratuit, de către 
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Ministerul  Apărării Naționale, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate 
pentru teritoriul administrativ  al comunei Nușfalău, în perioada 2010-2020. 
3.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 

 Întrucât de la convocarea ședinței și până în prezenta s-a convenit cu Consiliul 
Județean Sălaj să se încheie un acord de asociere între județul Sălaj și comuna 
Nușfalău pentru realizarea unor lucrări de întreținere si repartații pe drumul județean DJ 
191 C, domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre în acest sens, proiect de hotarare 
pe carel propune a fi introdus pe ordiena de zi.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de completarea ordinii de zi . În continuare 
se prezintă ordiena de zi completată   
 1. Proiect de hotarâre privind  modificarea organigramei și  suplimentare postruri pentru 
angajarea asistenților personali. 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea protocolului de colaborare între MINISTERUL 
APĂRĂRII ŞI PRIMĂRIA COMUNA NUȘFALĂU cu privire la punerea la dispoziția 
Primăriei Comunei Nușfalău, cu titlu gratuit, de către Ministerul  Apărării Naționale, a 
ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ  al comunei 
Nușfalău, în perioada 2010-2020. 
3.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  acordului de asociere între județul Sălaj și 
comuna Nușfalău pentru realizarea unor lucrări de întreținere si repartații pe drumul 
județean DJ 191 C, : Nușfalău – Huseni, km 0+000 – 4+000 

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  modificarea organigramei și  suplimentare postrurilor 

pentru angajarea asistenților personali. 

La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei și 
are la bază  solicitarea facuta în acest sens de către compartimentul de asistență 
socială, întrucât , numărul posturilor  înființată pentru a fi ocupate de către asistentii 
personali , care acordă îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap, este 
aproate epuizat , iar o eventuală solicitară facută în acest sens de către persoana cu 
handicap grav  sau de catre aparținătorii acestora nu poate fi soluționată,  
Din partea compartimnetului de specialitate a fos intocmit un raport în care se 
evidențiază necesitatea aprobarii modificării organigramei și a statului de funcții. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la cele prezentate 
Se votează în unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 20 din 28 iunie  2018, privind  modificarea 
organigramei și  suplimentare postruri pentru angajarea asistenților personali. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului 
punct.  
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 
MINISTERUL APĂRĂRII ŞI PRIMĂRIA COMUNA NUȘFALĂU cu privire la punerea 
la dispoziția Primăriei Comunei Nușfalău, cu titlu gratuit, de către Ministerul  Apărării 
Naționale, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru comuna Nușfalău. 
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarăre este initiate de primarul comunei , cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu.  
Din partea compartimentului de specialitate se prezinta Raportul de specialitate prin 
care se evidențiază necesitatea aplicării prevederilor Legii  serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, precum și prevederile art. 10 pct.6 din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 

579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a 

structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare 

pentru punerea în comun a acestora,  care pot fi evidentiate pe ortofotoplanurilor, în format 
digital, deținute de Ministerul Apărării, 
Întrucât această cerință este cu termenele de realizare depășită se impune realizarea 
unor demersuri în acest sens . Ortofotoplanurilor, în format digital urmînd a fi furnizate 
doar în baza unui protocol de colaborare, supunem aprobării înceierea unui asemenea 
protocol . 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate .  
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate .  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 21 din data de 28 iunie  2018  privind 
aprobarea protocolului de colaborare între MINISTERUL APĂRĂRII ŞI PRIMĂRIA 
COMUNA NUȘFALĂU cu privire la punerea la dispoziția Primăriei Comunei Nușfalău, 
cu titlu gratuit, de către Ministerul  Apărării Naționale, a ortofotoplanurilor, în format 
digital, 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului 
punct.  
 
 

3.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018  
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău .  
Proiectul de hotarâre prevede modificări de majorare prin subvenții precum si 
efectuarea unor virări de credite între capitole bugetare. 
Subvențiile sunt acordate cu destinație specială pentru majorarea cheltuelilor de 
personal la Sanatate.  
Virarile de credite vizează majorari la unele capitole bugetare prin diminuarea altor 
capitole bugetare, în vederea reglării  deficitului cu excedentul. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate. 

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL 22 din 28 iunie   2018 privind   rectificarea 
bugetului local. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea 
următorului punct. 

 
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  acordului de asociere între județul Sălaj 

și comuna Nușfalău pentru realizarea unor lucrări de întreținere si repartații pe drumul 
județean DJ 191 C, : Nușfalău – Huseni, km 0+000 – 4+000 
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Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.  
Din cele prezentate  rezultă necesitatea unei intervenții pe drumul județean, aflat în 
domeniul public al județului Salaj , drum pe care circulă firmele care își desfășoară 
activitatea în localitatea Nușfalău și care se confrumtă cu neajunsurile infrastructurii 
rutiere. 
In acest sens  Consiliul Judetean a propus încheierea unui Acord de asociere , în 
vederea realizării unor lucrări de întreținere și reparații pe acest drum județeran .  
Consilierii nu au obiecții legat de cele prezentatte.  
Se dorește ca drumurile publice să aibă o infrastructură cât mai buna.  
Pentru acest motiv își dau acordul la înceierea Acordului de asociere. 
Se prezintă proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . 
Se votează în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 23 din data de 28 iunie 2018 privind 
aprobarea  acordului de asociere între județul Sălaj și comuna Nușfalău pentru 
realizarea unor lucrări de întreținere si repartații pe drumul județean DJ 191 C, : 
Nușfalău – Huseni, km 0+000 – 4+000 

 

 
Nefiind alte problem la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea problemelor  

   
 

Diverse: 
Domnul primar prezinta o solicitare din partea Scolii Petri Mor , privind alocarea de 
fonduri pentru întâlnirile stabilite cu copiii , în cadrul programului Școala de vară. 
Doamna consilier Imre Simona , propune solicitarea de  lămuriri legate de forma de 
acordare a sprijinului. 
-Domnul consilier Forizs Laszlo, propune a se lua legatura cu domnul director și a  
clarifica situația  
Doamna consilier Imre Simona propune o întâlnire cu comisia de cultură și directorul de 
la scoală pentru a lansa o propunere de confectionare a unei plăci comemorative cu 
ocazia Centenarului, întâlnire la care  pot fi discuta și alte probleme legate de Centenar. 
 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
       PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                IMRE SIMONA                                       RAD MARIA-ELISABETA 
 


