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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 6 
Incheiat azi 15 iunie  2017, 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 268 din 8 iunie  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 Maier Elemer 
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 30 mai  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  cu privire la reglementarea acordării eşalonării la plată      
pentru    creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 
şi persoanele juridice 
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3.Proiect de hotarare privind aprobarea desființării pieței agroalimentare de pe strada 
Oborului nr. 54, prin demolarea bunurilor ce aparțin acesteia. 
4. Proiect de hotărâre privind  gospodărirea, intreținerea, înfrumusețarea și gestionarea 
localităților aparținătoare comunei Nusfalau 
5. Proiect de hotarăre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
6. Raport privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Nușfalău la  sfârşitul  
anului  2016 
Întrucât după data emiterii dispoziției de convocare a sedintei ordinare a Consiliului 
Local , s-a transmis o documentație , si o solicitare în vederea efectuării unor lucrări de 
normalizare nivel de tensiune în localitatea Nusfalău, lucrarea fiind considerată de o 
importanță majoră pentru comunitate, propun aprobarea includerii pe ordinea de zi a 
unui proiect de hotarare în acest sens.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la cele solicitate .  
Se prezintă noua ordine de zi : 
1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință. 
     2.Proiect de hotarare  cu privire la reglementarea acordării eşalonării la plată      
pentru    creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 
şi persoanele juridice 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea desființării pieței agroalimentare de pe strada 
Oborului nr. 54, prin demolarea bunurilor ce aparțin acesteia. 
4. Proiect de hotărâre privind  gospodărirea, intreținerea, înfrumusețarea și gestionarea 
localităților aparținătoare comunei Nusfalau 
5. Proiect de hotarăre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
6. Raport privind  dezvoltarea  economică  şi  socială a  comunei  Nușfalău la  sfârşitul  
anului  2016 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării lucrării de „ Normalizare nivel de 
tensiune în localitatea Nușfalău, județul Sălaj” de catre SC Energibit Control System 
SRL, pentru SDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord- SDEE Zalău. 
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 mandatul  domnul consilier Somogyi Balint a expirat, conform art. 41, 
coroborat cu art. 35 se propune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă. 
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. 258din 15 iunie  2017 privind 
alegerea       președintelui de ședință 
Presedintele de ședintă, domnul Torcos Ksaba ,  preia lucrările sedinței. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea 
următorului punct. 

  2. Proiect de hotarare  cu privire la reglementarea acordării eşalonării la plată      
pentru    creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice 
şi persoanele juridice 
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La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău .  
Conform evidențelor fiscale , s-a constatat ca sunt înregistrare restanțe la plata 
impozitelor și taxelor locale .Întrucât penalitățile de întârziere determină o  majorarea 
semnificativă a creanțelor bugetare, o înlesinre la plata pentru contribuabilii , persoane 
fizice și persoane juridice, prin eșalonarea  obligațiilor de plată și reducerea cu 50 % a 
penalităților , în situațiile în care se respectă esalonarea la plată, poate fi considerastă o 
situație benefică atât  pentru contribuabil cât și pentru bugetul local.  
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. 29  din data de 15 iunie  2017 cu privire la 
reglementarea acordării eşalonării la plată      pentru    creanţele bugetare restante 
datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice 
 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 

 

3 Proiect de hotarare  privind aprobarea desființării pieței agroalimentare de pe strada 
Oborului nr. 54, prin demolarea bunurilor ce aparțin acesteia. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău, din cele prezentate  rezultă ca această piață nu mai este solicitata de catre 
comercianți fiind considerată ca o locație mai retrasă , eventuali doritori de a cumpara 
produsele , doresc locuri mai la vedere, mai accesibile , în caz contrar preferă 
magazinele , profilate pe vanzarea produselor  alimentare. 
În baza acestor constatări , primarul comunei propune desființarea  piețe agro- 
alimentare , și în locul acesteia sa se amenajeze un teren de joacă pentru copii, acestră 
locație fiind corespunzătoare pentru un asemenea obiectiv, unde se recomandă un loc 
mai ferit , mai puțin circulat , și fara acces direct întrum drum de  circulatie rutieră. 
 
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. 30 din data de 15 iunie  2017 privind 
aprobarea desființării pieței agroalimentare de pe strada Oborului nr. 54, prin 
demolarea bunurilor ce aparțin acesteia. 
 

Nefiind alte probleme la acest punct se trece la discutarea următorului punct. 
 

4. Proiect de hotărâre privind  gospodărirea, intreținerea, înfrumusețarea și gestionarea 
localităților aparținătoare comunei Nusfalau. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei 
Nușfalău. 
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Din cele prezentate  rezultă că pentru reglementarea acestei activități întotdeauna este 
loc de mai bine, motiv pentru care se impune revizuirea Hotărârii adoptate în anul 2008 
și actualizarea acesteia conform necesităților și cerințelor actuale. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Doamna consilier Imre Simona , solicită completarea contravențiilor cu o prevedere 
care sa oblige contravenientul la plata pagubelor pricinuite  bunului public, prin plata 
contravalorii bunului distrus , deteriorat. 
Se prezintă proiectul de hotarâre . Se votează în unanimitate.  
 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 31 din data de 15 iunie  2017 privind  
gospodărirea, intreținerea, înfrumusețarea și gestionarea localităților 
aparținătoare comunei Nusfalau. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct se trece la discutarea următorului punct. 
 
5.Proiect de hotarăre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei , 
Domnul Mate Radu .  
Din cele prezentate rezultă ca există posibilitatea majorării sumei planificat în bugetul 
local la capitolul , impozit mijloace de tranport persoane fizice , unde suma planificata 
pentru tot anul bugetar 2017 a fos depășită . 
Astfel prin majorarea acestui capitol bugetar , există posibilitatea efectuării unor 
cheltueli pentru actiuni cu caracter social ,acum la sfârșit de an scolar , prin acordarea 
unor premii elevilor cu rezultate deosebite la învățatură. De asemenea pot fi 
suplimentate cheltuelile, pentru cheltueli curente la caminul cultural , biblioteca, iluminat 
public. 
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. 32 din data de 15 iunie  2017 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2017 
 
Nefiind alte probleme la acest punct se trece la discutarea următorului punct. 
 
6.Raport privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  comunei  Nușfalău la  
sfârşitul  anului  2016 
La acest punct al ordinii de zi primarul comunei Nusfalău domnul Mate Radu , prezintă 
un raport de activitate , pentru anul 2016 , privind dezvoltarea economică , sociala și de 
mediu a comunității. 
Raportul prezentat se anexează prezentului dosar de sedință si se postează pe magina 
oficială a comunei . 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
 
Nefiind alte probleme la acest punct se trece la discutarea următorului punct. 
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării lucrării de „ Normalizare nivel de 
tensiune în localitatea Nușfalău, județul Sălaj” de catre SC Energibit Control System 
SRL, pentru SDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord- SDEE Zalău. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu , avand la baza documentația transmisa de catre SC Electirca  . 
Din cele prezentate rezultă ca se doreste realizarea uniei lucrări de normalizare a 
tensiunii în localitatea Nusfalau pentru zona ce cuprinde str. Lalelei, Katanga și altele , 
prin amplasarea unui  post de transformare.  
Lucrarea proiectata pe cheltuiala SC Electrica , este în favoarea comunității noastre , 
aceste este și motivul pentru care am silicitat înscrierea pe ordinea de zi a actualei 
sedințe. 
Beneficiarul investiției este SDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord- SDEE Zalău, 
iar beneficiarul indirect este comunitatea locală/  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate,  
Se prezinta proiectul de hotarare .  
Se votează în unanimitate.  
 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din data de 15 iunie  2017    privind 
aprobarea efectuării lucrării de „ Normalizare nivel de tensiune în localitatea 
Nușfalău, județul Sălaj” de catre SC Energibit Control System SRL, pentru SDEE 
Electrica Distribuție Transilvania Nord- SDEE Zalău.    
 
  Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 
Presedintele de ședintă domnul Torcos Csaba , ales în temeiul art. 41coroborat cu art. 
35 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 
 


