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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 13 

Incheiat azi 7 decembrie   2017 
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 545 din 29 noiembrie  2017  
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 . 
Nu sunt invitați la  ședință. 
Din  proprie initiativa nu sunt participanți la sedință. 
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 extraordinare , din data de 17 octombrie 2017, 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 supune spre arobare, ordinea de zi. 
Domnul Mate Radu – primarul comunei mulțumește tuturor invitaților pentru 
prezență și propune ordinea de zi ; 
            

1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 
2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
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3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui autoturism dacia Logi prin 

Programul “Rabla” pentru persoanele juridice şi instituţiile publice, pentru Liceul 

Tehnologic nr. 1 Nușfalău 
4. Proiect de hotarâre privind acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă,copiilor, cu domiciliul stabil pe raza comunei Nușfalău. 
5.Proiect de hotarare privind stabilirea stațiilor pentru înbarcare /debarcare călatori, pe 
raza comunei Nușfalău. 
6. Prezentarea raportului privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin 
decizia nr. 37/20.11.2015 ( Raportul de follow-up) Nușfalău, 23.11.2017   
7. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de sedință 
Se supune la vot ordinea de zi modificată ,  
Se votează în unanimitate.  
 

Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2018 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarăre este initiate de primarul 
comunei , cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  
Este de menționat faptul că prin Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și 
completarea  Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal sunt aprobate modificări la 
art. 456 –Scutiri, unde prin litera x se aprobă scutiri pentru clădirile clasificate ca 
monumente istorice de arhitectură sau arheologice, prevedere legală care este 
cuprinsă în proiectul de hotarare initiat . 
Modul de calcul al impozitului pe teren reglementat la art. 465  este respectat , 
valorile practicate în anul 2016 fiind în concordanță cu aceste noi reglementări 
stabilite prin Legea nr. 196/2017, astfel că aceste taxe rămân nemodificate. 
Pentru anul 2018 se elimină taxele extrajudiciare de timbru asa cum au fost 
reglementate de Legea nr. 117/1999, modificare adusă prin Legea nr. 1/2017. 
Ordonanta de Urgență nr. 79/2017  modifică art. 470 alin (5) din Codul fiscal , 
acestea sunt taxe care se stabilesc prin Hotărâre de Guvern și nu pot fi 
modificate . Aceste taxe sunt cuprinse în anexa 9 la proiectul de hotarare.  
O altă prevedere legala este cu privire la diferentierea între tractoarele agricole 
sau forestiere, care nu se supun  înmatriculării / înregistrării  pe plan local ( 
conform Deciziei ICCJ nr. 11 din 12 aprilie 2017) și tractoarele rutiere. 
Se prezintă proiectul de hotarare initiat de primarul comunei cu mentiunea ca 
noile reglemetări legale ce modifică Codul Fisca sunt avute în vedere . 
Se poară discuții: 
-Doamna Consilier Imre Simona propune ca taxa hotaliera sa fie redusa la 1%  
O altă propunere a doamnei Inmre Simona , este legat de scutirea integrală a 
studenților de taxa de salubritate. 

https://legestart.ro/programul-rabla-pentru-persoanele-juridice-si-institutiile-publice-ce-e-necesar-pentru-a-solicita-tichetul/
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Din partea consilieri prezenți nu se fac alte propuneri și nu sunt nici obiecții legat 
de propunerea făcută.  
Se aproba in unanimitate. 
-Domnul consilier Forizs Laszlo propune scuitrea integrală de la taxa de salubritate a 
copiilor în vârstă de până la 3 ani. 
Domnul primar este de părere că neplata impozitului pentru copii de până la 3 ani ar 
avea un impact economic semnificativ pentru buget , motiv pentru care se propune 
realizarea unui calcul care sa reflecte acest impact financiar și decizia sa fie luată în 
cunostință de cauză. 
Se aproba propunerea primarului , acest amendament să fie preluat și discutat într-o 
sedință viitoare. 
Nu sunt alte discuții.  
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de primaruol comunei .  
Se votează în unanimitate .  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 60 din 7 decembrie 2017 privind 
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la prezentarea următorului 
punct.  
 
2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău .  
Proiectul de hotarare are la baza infuențele la bugetul initial precum și virări de credite. 
S-a solicitat Liceului Tehnologic un necesar legat de propunerea de efectuare a 
achizițiilor. 
 In acest sens se prezintă proiectul de buget ce cuprinde propunerile de modificări în 
plus sau minus. 
Se poartă discuții pe seama celor prezentate. 
-Doamna consilier Imre Simona referitor la sumele alocate pentru cumpărarea de 
carți pentru biblioteca comunală, solicita prezentarea numărului de cititori existenți în 
evidenta bibliotecii comunale 
Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate. 

 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 61  din data de 7 decembrie   2017 privind  
rectificarea bugetului local pe anul 2017 

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

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui autoturism dacia Dokker 
prin Programul “Rabla” pentru persoanele juridice şi instituţiile publice, pentru Liceul 
Tehnologic nr. 1 Nusfalău 
 

https://legestart.ro/programul-rabla-pentru-persoanele-juridice-si-institutiile-publice-ce-e-necesar-pentru-a-solicita-tichetul/
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Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei, din cele prezentate  rezultă 
intentia de cumparare a unui autoturism Dacia Dokker de catre Liceul Tehnoligic nr. 1 , 
prin valorificarea unui tichet de valoare , obținut pentru autoturismul casat. 
Diferența de bani se preconizează a fi achitați din bugetul local . Domnul primar 
consideră că cumpărarea autoturismului ar fi benefic pentru susținerea activităților 
conexe procesului de învățământ.  
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezenate ,  

Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , domnul Mate 
Radu . Se voteaza în unanimitate , cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 62 din data 
de 7 decembrie 2017  privind  aprobarea cumpărării unui autoturism dacia Dokker 
prin Programul “Rabla” pentru persoanele juridice şi instituţiile publice, pentru 
Liceul Tehnologic nr. 1 Nusfalău. 
 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 4. Proiect de hotarâre privind acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă,copiilor, cu domiciliul stabil pe raza comunei Nușfalău. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă că pentru anul 2017 s-au cuprins în bugetul local fonduri 
pentru acordarea de cadouri copiilor , cu ocazia sarbătorilor de iarnă.  
Se propune ca valoarea unui pachet sa fie de 25 lei .  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei domnul Mate Radu. 
Se votează în unanimitate  
Cu 13 voturi penru se adoptă HCL nr. 63 din datat de 7 decembrie 2017 privind 
acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă,copiilor, cu domiciliul 
stabil pe raza comunei Nușfalău. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea stațiilor pentru înbarcare /debarcare 
călatori, pe raza comunei Nușfalău. 
Acest proiect de hotarâre este initiat de primarul comunei Nușfalău , având la baza 
solicitarea Consiliului Județean Sălaj , care la rândul ei  a fost sesizată de către 
Serviciul rutier de la nivel de județ.  
Din cele prezentate rezultă că se impune semnalizarea în mod corespunzător a acestor 
stații de înbarcare /debarcare călători pentru prevenirea unor accidente rutiere. 
In proiectul de hotarțre initiat sunt enumerate stațiile folosite pe raza comunei Nusfalău , 
care în mare parte sunt situate pe lângă drumul national DN1 H și DN 19 B. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei domnul Mate Radu. 
Se votează în unanimitate  

Cu 13 voturi penru se adoptă HCL nr. 64 din datat de 7 decembrie 2017 
privind stabilirea stațiilor pentru înbarcare /debarcare călatori, pe raza comunei 
Nușfalău. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

https://legestart.ro/programul-rabla-pentru-persoanele-juridice-si-institutiile-publice-ce-e-necesar-pentru-a-solicita-tichetul/
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 6. Prezentarea raportului privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor 
dispuse prin Decizia nr. 37/20.11.2015 ( Raportul de follow-up) Nușfalău, 23.11.2017   
Este de menționat faptul că în urma auditului public extern  efectuat de controlorii de la 
Curtea de Conturi Sălaj în noiembrie  2015, au fost trasate  sarcini de îndeplinit de către 
organul de control. 
Modul de realizare a sarcinilor trasate, au fost  comunicate către entitatea cu atribuții de 
control în cursul anului 2016, în această comunicare fiind enumerate acele sarcini care 
nu au fost finalizate.Pentru sarcinile nefinalizate s-a stabilit un nou termen , pentru care 
auditorii externi s-au deplasat la fața locului , verificand în documentele create de 
instituție modul de îndeplinire. 
Din totalul de 7 masuri stabilite, 6 au fost îndeplinite integral , iar una  parția. Urmeaza a 
se emite o nouă Decizie cu privire la modul de ducere la îndeplinire masuri nefinalizate. 
Masura îndeplinită parția se referă la  neimpunerea și necalcularea impozitului pe 
mijloacele de transport pentru un număr de 90 persoane fizice și 16 persoane juridice. 
Consilierii au luat act de raportul de follow-up prezentat. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 7. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de sedință 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei ,  
Din cele prezentate rezultă că mandatul actualului președinte de ședință expira în 
această lună , pentru următoarea luna se impune alegerea unui nou președinte de 
ședință. 
Domnul consilier Osz Andras propune ca președinte de sedință pe domnul Foris Csaba.  
Nu se fac alte propuneri .  
Se supune la  vot propunerea facută . se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 65 din data de 7 decembrie  12017 privind  
alegerea președintelui de sedință. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

Diverse: 
Domnul primar aduce la cunostința consilierilor Proiectul Planului de scolarizare pentru 
anul 2017-2018, depus de Liceul tehnologic nr. 1 pe marginea căruia se porta discuții. 
Proiectul planului de școlarizare , însoțit de proiectul de hotarâre urmează a fi transmis 
Inspectoratului scolar pentru obținerea avizului conform, în vederea aprobarii lui în 
ședință de consiliu local. 
Domnul consilier Varga Mihay , solicita ca în anul 2018, sa se facă demersuri pentru 
angajarea personalului necesar la Poliția Locală. 
Presedintele de ședintă domnul Gîrz Gavril , ales în temeiul art. 35 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , mulțumește consilirilor pentru 
colaborare și aportul personal la desfășurarea lucrărilor ședinței. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

  
  PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                       GÎRZ GAVRIL                                      RAD MARIA-ELISABETA 
 


