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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 5 
Incheiat azi 30 mai   2017, 

 în sedintă extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul 
comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 237 din 27 mai  2017  
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, consilier absent, domnul Somogyi Balint 
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 la acesta sedinta  participă , domnul Kabai Levente, 
cetățean al comunei Nușfalău 
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 27 aprilie 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 supună spre arobare ordinea de zi. 
Domnul Mate Radu – primarul comunei mulțumește tuturor invitaților pentru 
prezență și propune ordinea de zi ; 

          1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință. 
2.Proiect de hotarare privind  modificarea anexei 25- ” Inventarul bunurilor care 
aparțin    domeniului public al comunei Nușfalău”, însușită prin HCL nr. 18 /2007 
și aprobată prin  HG nr. 114/2008 
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          3.Proiect de hotarare privind aprobare cofinanțării proiectelor depuse de asociatii  
 nonprofit 

Se supune la vot ordinea de zi prezentată, se votează în unanimitate.  
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință. 

Întrucât , domnul Somogyi Balint-consilierul absent-este și presedinte de 
ședință, conform art. 47 alin (3), la propunerea consilierilor locali, din rândul 
acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu 
votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce şedinţa de azi. 
Acesta exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.  
Art. 47. a fost modificat prin Lege 200/2015 la 30/07/2015 
Se solicită propuneri pentru alegerea unui presedinte de ședință pentru actuala 
ședință. 
Este propus domnul consilier si viceprimar Torkos Csaba, de catre domnul Osz 
Andras.  

        Se supune la vot, Se votează în unanimitate.  
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 25 din 30 mai 2017 privind 

alegerea       președintelui de ședință 
Presedintele de ședintă, domnul Torcos Ksaba , ales în temeiul art. 47 alin (3) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , conduce 
lucrările ședinței Consiliului Local. 

 

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

2. Proiect de hotarare privind  modificarea anexei 25- ” Inventarul bunurilor 
care aparțin    domeniului public al comunei Nușfalău”, însușită prin HCL nr. 18 
/2007 și aprobată prin  HG nr. 114/2008  
La acest punct al ordinii de zi, informarea  este prezentat de domnul primar Mate 
Radu. Din cele prezentate rezultă intenția de modernizare a străzilor enumerate în 
anexa de la proiectul de hotarâre prezentat, prin împărțirea acestor străzi pe 
tronsoane în vederea evidențierii mai clare a elementelor de identificare  de la 
coloana 4  

Se prezinta proiectul de hotarâre inițiat de pimarul comunei. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate. 
 

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 26 din data de 30 mai 2017 
privind  modificarea anexei 25- ” Inventarul bunurilor care aparțin    
domeniului public al comunei Nușfalău”, însușită prin HCL nr. 18 /2007 și 
aprobată prin  HG nr. 114/2008  

Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
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3 Proiect de hotarare privind aprobare cofinanțării proiectelor depuse de     
asociatii  nonprofit 

  La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul 
comunei domnul Mate Radu. 
Proiectul are la bază informarea prezentată de comisia de evaluare , prin doamna 
consilier Imre Simona. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate 
Se prezintă proiectul de hotarâre . Se votează în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 27 din data de 30 mai 2017 
privind aprobare cofinanțării proiectelor depuse de     asociatii  nonprofit 

 
Nefiind alte probleme la acest punct se trece la discutarea problemelor diverse. 
  4. Diverse. 
Domnul Forizs Laszlo ridică următoarea prioblemă: 
Sunt informații care atestă faptul că la data construirii blocului de locuințe de pe 
strada Baro banffy nr. 14-15, în timpul efectuării săpăturilor pentru fundația 
imobilului, au fost găsite niște oseminte care la vremea respectivă au fost adunate 
și depozitate într-o lădiță și reîngropate în afara zonei afectate de lucrarea de 
construire a imobilului. 
 În momentulde față se dorește efectuarea unor lucrări de documentare cu privire 
la proveniența acestor oseminte. 
În baza acestor considerente propun consiliului localș să își dea acordul și să ia 
act de intenția de demarare a unei proceduri legale cu privire la dezgroparea 
acestor oseminte. 
Consilierii sunt de acord  cu privire la solicitarea domnului consilier Forizs Laszlo, 
fără nici o obiecție. 

        Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

Presedintele de ședintă domnul Torcos Csaba , ales în temeiul art. 47 alin (3) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată , mulțumește 
consilirilor pentru colaborare și aportul personal la desfășurarea lucrărilor 
ședinței. 

 
 
  
  PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                   TORKOS CSABA                                        RAD MARIA-ELISABETA 
 

 
 


