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Nr. 6305 din 05.09.2019 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 10 
Incheiat azi 5 septembrie  2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 300 din 29 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 Directorul Liceului tehnologic ”Petri Mor”  Nușfalău și din 
aparatul de specialitate al primarului doamna Ambrus Piroska,contabil. 

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. 
In conformitate cu prevederile  art. 138 alin (15) din OUG nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ procesul verbal  si documentele  şedinţei ordinare , din data 
de 8 august 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. 
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 
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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  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

2. Proiect de hotarâre privind completarea planului anual de achiziții, aprobat prin HCL 
nr. 3 din  24 ianuarie 2019  
3. Proiect de hotarâre privind  alegerea președintelui de sedință 
 
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  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 
comunei domnul Mate Radu. 
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de  prezentare 
și motivare,întocmit de primarul comunei. 
Raportul compartimentului de resor a fost întocmit de doamna cantabil Ambrus Piroska. 
Din cele prezentate , rezultă că modificările la buget sunt reglementate de prevederile 
OUG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, prin alocarea sumei 
de  55 mii lei  din TVA  pentru echilibrarea bugetului  locale, și o sumă de 12,8 mii lei  
subvenții din bugetul statului  pentru Planul Urbanistic General. 
Modul de repartizare pe capitole bugetare la partea de cheltueli sunt evidențiate în 
anexa la proiectul de hotărâre. 
Tot din raportul compartimentului de resor  rezultă mentiunea cu privire la suma alocată 
în bugetul initial pentru zilele comunei. Din această sumă se propune ca 100 mii lei să 
fie alocați pentru zilele comunei . 
Domnul primar face următoarea mențiune: la capitolul  65 Invățamant s-au facut 
modificările evidențiate pentru acoperirea cheltuelilor ce reprezintă plata catre membrii 
de comisie  ce fac parte din examenele de promovare în grad. O altă modificare 
evidențiată se referă la plata drepturilor salariale, concedii și indemnizația de hrană 
pentru asistenții personali. 

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. 44 din 5 septembrie  privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2019 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
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2. Proiect de hotarâre privind completarea planului anual de achiziții, 
aprobat prin HCL nr. 3 din  24 ianuarie 2019  

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 consilierul pe achiziții publice 
doamna Osz Csilla, în baza reglementărilor legale stabilite de OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ ,  
Nu sunt  obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  45 din data de 5 septembrie  2019 
privind completarea planului anual de achiziții, aprobat prin HCL nr. 3 din  24 
ianuarie 2019  

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

punct: 
 

3. Proiect de hotarâre privind  alegerea președintelui de sedință 
 

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului 

comunei Nușfalău , domnul Mate Radu. 
Din cele prezentate rezultă că activitatea pentru perioada de cel mult 3 luni, a actualului 
președinte de ședință a ajuns la final , motiv pentru care se impune alegerea unui nou 
presedinte pentru următoarele 3 luni.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate  
Domnul consilier Foris Csaba , propune ca președinte de ședință pe domnul Maier 
Eleme. Nu se fac alte propuneri. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  
 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  46 din data de 5 septembrie 2019 privind 
alegerea președintelui de ședință 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la Diverse: 
 
 
 Diverse: 
La solicitarea doamnei consilier Imre Simona, a fos invitat domnul director de la Liceul 
”Petri Mor ” Nușfalău, pentru a prezenta situația referitoare la deschiderea noului an 
scolar. Această prezentare  a domnului director de la Liceul ”Petri Mor ” existentă și în 
formă scrisă, se anexează prezentului proces verbal. 
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Din cele prezentate rezultă că noul an scolar se poate începe fară probleme , si 
multumita ajutorului acordat de consiliul local și primar. În raport se face referire la 
numărul claselor care încep școala la nivel prescolar, primar și gimnazial. 
Salile de clasa sunt suficiente. Toti copiii vor frecventa cursurile înainte de masa. 
Legat de cele prezentate doamna consilier Imre Simona punctează următoarele : cum 
este asigurată apa potabilă în scoala, daca bancile din salile de clasa sunt 
corespunzătoare pentru categoria de varstă a elevilor .  
Din spusele domnului director rezultă ca apa potabila pentru fiecare elev în parte este 
asigurată de parinti ,  nefiind asigurată la scoala decat apa de la robinet.  
Doamna Imre Simona cere remedierea acestei deficiențe prin montarea buteliilor cu 
apă potabilă, cu pahar de unică folosintă , ca în orice instituție. Nu putem avea pretentia 
ca parintii sa verifice zilnic daca copilul are apă , daca este suficient de proaspătă. 
O altă problemă supusă atenției este legat de modul de pregătire a copiilor la clasa. 
Caz concret nemultumirea profesorului de fizică de la liceu ,  față de modul de 
prezentare a copiilor de la scoala din Nușfalău la această materie. Solicită remedierea 
acestui neajuns prin implicarea profesorului la clasă. 
Domnul consilier Forizs Laszlo punctează următoarele probleme: 
 se interesează daca sălile de la grădinită sunt suficiente pentru prescolari.  
Raspunsul este afirmativ. 
-întrebare adresată domnului primar, legat de modul de utilizare a parcărilor de 
implantarea indicatoarele care sa nu permită accesul tirurilor și camioanele, 
proprietatea   diferitelor firme care parchează și îngreunează vizibilitatea la iesirea din 
peco, de la fantâna arteziană obiective situate pe DN 1 H.  Solicita sa se ia masuri.  
Domnul primar Mate Radu  răspunde : își asumă neajunsul pentru această problemă , 
pe viitor va propune consilierilor desfiintarea acelor posturi din organigrama a căror 
ocupanți  nu își fac datoria dacă numai dânsul trebuie sa rezolve toate problemele. 
 S-a mai discutat de montarea unor bare aeriene care să nu permită parcarea titurilor în 
parcările amenajate pentru proprietarii de autoturisme, care folosesc locurilor publice 
pentru a-si rezolva diferite probleme ( cumpărături, apă etc.). 
Domnul primar Mate Radu  pune în discuție problema absenteismului și abandonului 
școlar din partea copiilor de romi. De fiecare data este acuzat compartimentul de 
asistentă socială din aparatul de specialitate al primarului. Este de semnalat faptul că 
punctul de pornire aparține scolii, care în urma unor analize în cadrul Consiliului de 
administrație sesizează în scris primăria, lucru ce nu s-a întîmplat până în prezent. Vă 
rugăm să țineți cont de această prevedere legală.  
În altă ordine de idei , mediatorul școlar, psihopedagogul, trebuie să-și facă datoria.  
Dacă rolul mediatorului scolar, conform afirmației domnului consilier Maier Elemer, este 
de a face legătura între părinți și școală, atunci acest lucru să fie materializat practic. 
Să nu se mai aducă acuze primăriei ca nu-și face datoria, până Consiliul de 
administrație nu face demersurile legale. 
Domnul consilier Maier Elemer recunoaste că există  toleranță excesivă față de 
absenteism. 
Domnul consilier Osz  Andras, solicită să se rezolve problema încălzirii Sali de sport 
pe timp de iarnă. Este neplăcut ca orele de sport să fie desfășurate în condiții impropriii, 
datorate lipsei de căldură. Domnul consilier mai atrage atenția asupra faptului că 
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vizibilitatea la ieșirea de pe strada Mică este mult redusă de arbuști crescuți pe 
marginea drumului, să se ia masuri prin tăierea acestora.  
Conform solicitării facute de doamna consilier Imre Simona, s-a prezenta situația 
încasărilor realizate la piată  în anul 2019. Această situație nu este mulțumitoare , dar 
unul dintre motive este pesta porcină africană, care are efecte negative asupra activității 
pieței de animale. 
 
O altă problemă supusă atenției consilierilor de către Domnul primar Mate Radu  este 
legată de organizarea zilelor comunei. Programul este prezentat conform invitațiilor 
distribuite. În program apare o activitate legată de omagierea soților care au peste 50 
de ani de casnicie. Inițial au fost nominalizate 4 asemenea cupluri . În urma discuțiilor 
purtate, consilierii au cerut ca toți cei ce sunt trecuți pe tabel să fie omagiați. Numărul 
acestor cupluri este de 18 (5 cupluri din satul Bilghez , 13 cupluri din satul Nușfalău) 
Evenimentul se va ține la sediul Bibliotecii comunale. 
S-a propus de catre domnul primar acordarea unei sume de bani , propunerea dansului 
a fost de 300 de lei . Consilierii consideră ca la ultimul eveniment de omagiere organizat 
suma acordată a fost de 500 lei , drept urmare nici la actualul eveniment suma nu poate 
fi mai mică chiar daca numărul cuplurilor este mai mare. 
În baza acestor discuții s-a decis ca suma acordată să fie de 500 lei. Suma alocata 
pentru zilele comunei a fost stabilită în bugetul initial.  Din raportul  contabil rezultă ca 
această suma este de 100 mii lei, sumă din care se va acoperii cheltuiala reprezentând 
omagierea cuplurilor cu peste 50 de ani de casnicie. 
S-a propus acordarea pentru fiecare cuplu a unei diplome și a unei sume de 500 
lei . 
Consilierii sunt de acord cu această propunerea.  
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 FORIZS LASZLO                                  RAD MARIA-ELISABETA 


