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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 12 

Incheiat azi 9 noiembrie   2017 
 

 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 525 din 2 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 ; 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației privind indicatorii tehnico -
economici și cofinantare pentru depunere cerere de finanțare,  ” Achiziție 
Buldoexcavator cu dotări, pe programul Leader 
2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
3.Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei si a statului de functii 
La ordinea de zi prezentată , se solicită completarea cu încă un punc , pentru aprobarea 
planului de ocupare a funcțiilor publice, cu mentiunea că sunt pregătite documentele 
necesare inscrierii acestui punct pe ordinea de zi. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de acestă solicitare. 
Se prezinta ordinea de zi modificată : 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației privind indicatorii tehnico -
economici și cofinantare pentru depunere cerere de finanțare,  ” Achiziție 
Buldoexcavator cu dotări, pe programul Leader 
2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 
3.Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei si a statului de functii 
4.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 
anul 2018 
 

Se supune la vot ordinea de zi modificată ,  
Se votează în unanimitate.  
 

Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: 
 

1. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației privind indicatorii tehnico -
economici și cofinantare pentru depunere cerere de finanțare,  ” Achiziție 
Buldoexcavator cu dotări, pe programul Leader 

La acest punct al ordinii de zi proiectele de hotarăre sunt initiate de primarul 
comunei , în baza documentației întocmite de către Consultantul agreat pe 
programul leader. 
In prima parte a acestui punct se prezintă un proiect de hotarare privind 
aprobarea proiectului ” „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIE COMUNALA 

PENTRU INTRETINERE INFRASTRUCTURA LOCALA IN COMUNA NUSFALAU, 

JUDETUL SALAJ” 

În acest proiect de hotarare  se supun spre aprobare indicatorii tehnico economici ai 
investiției așa cum acestea sunt evidentiati în memoriul justificativ precum și  
documentația tehnico- economică, cu respectarea  cerințelor din Ghidul solicitantului 
pentru Masura M4/6B” Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din 
teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului . punctul 2.2 ”Criterii de eligibilitate pentru 
acordarea sprijinului”  
Comuna Nușfalău prin consilierii locali în funcție trebuie  să-și însușească proiectul, să 
aprobe indicatorii tehnico- economici ai investiției.  

 
Consilierii în mod unitar , sunt  de acord cu cele prezentate.  
Nu sunt obiecții, sau alte discuții. 
Se supune la vot proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei .  
Se votează în unanimitate.  
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Cu 13  voturi pentru se adoptă HCL nr. 55  din 9 noiembrie 2017 privind 

aprobarea proiectului ” „DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIE 

COMUNALA PENTRU INTRETINERE INFRASTRUCTURA LOCALA IN COMUNA 

NUSFALAU, JUDETUL SALAJ” 

1.2.La acest punct în continuare se trece la prezentarea următorului proiect de  hotarare 
initiate de primarul comunei legat tot de achiziționarea unui buldoexcavoator , unde se 
propune aprobarea implememntării proiectului  ”DOTAREA SERVICIULUI DE 
GOSPODARIE COMUNALA PENTRU INTRETINERE INFRASTRUCTURA LOCALA IN 
COMUNA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”" si aprobarea depunerii unei cereri de 
finantare pe Masura M4/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din 
teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului” 

La discuții doamna consilier Imre Simona se interesează de cheltuelile aferente  
documentației de licitație  și plata consultantului. 
Domnul primar raspunde.  Din totalul chetuelilor pentru acesta parte suma de  12 mii lei 
este eligibila , diferenta de 31 mii lei  se suportă din bugetul local.  
Nu sunt obiecții din partea consilierilor legat de cele prezentate. 
Se supune la vot , se votează în unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 56 din 9 noiembrie 2017 privind aprobarea 
implememntării proiectului  ”DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIE 
COMUNALA PENTRU INTRETINERE INFRASTRUCTURA LOCALA IN COMUNA 
NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”" si aprobarea depunerii unei cereri de finantare pe 
Masura M4/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din 
teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului” 

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 ce se compun din sume 
defalcate din TVA, 30 mii lei și Cote defalcate din impozit pe venit, 124 mii lei . 
Suma cu care se majoraza bugetul local se propune a fi alocată la cap. 65.04.01 
invațamânt secuntar , pentru achiziționarea  unui sistem de supraveghere si alarmare și 
achiziționarea de calculatoare. Suma propusa este de 70 mii lei. 
O altă suma se propune a fi alocată la cap. 74.05.02 Gospodărie comunală, pentru 
cofinanțarea achiziționării unui buldoexcavator pentru acest serviciu. Suma popusa a se 
aloca la acest capitol este de 86.50 mii lei. 
La capitolul 74.06.00 canalizare se propune alocarea sumei de 3 mii lei. 
Pentru echilibarea bugetului la partea de venituri și cheltueli se propune diminuarea 
sumei alocate  în bugetul initial la capitolul învațamant preșcolar cu suma de 4.8 mii lei , 
unde suma alocată pentru  terasă gradinita s-a finalizat și s-a facut o economie cu suma 
propusa. De asemenea  la biblioteca , extinderea terasei s-a finalizat și s-a facut o 
economie de 0.7 mii lei.  Total suma propusa pentru micsorare buget initial de 5.5 mii lei  
si cu influențele la buget  acopera suma de 159,5mii lei,  total majorari. 
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După prezentarea propunerilor facute pentru majorari și micsorari la bugetul local se 
poartă discuții: 
Legat de cele prezentate domnul consilier Osz Andras solicită sa se prioritizeze modul 
de cumparare a calculatoarelor. 
-Doamna consilier Imre Simona este de acord cu alocarea sumei propuse în buget 
pentru scoala primară, este întru totul de acord cu faptul ca se impune cumpararea de 
calculatoare pentru facilitarea procesului de învațămant , cu atat mai mult cu cat la 
clasa I -a  se folosesc abecedare , clasice si digitale, dar solicită cu insistență 
prioritizarea cumpararii de calculatoare printr-un  program multianual, cel puțin pana la 
nivelul anului 2020, cu consultarea cadrelor didactice, pentru a demonstra gradul de 
asigurare cu calculatoare față de un necesar estimat prin program. 
Calculatoarele cumparate sa fie neapărat UTILIZATE, nu închise în sali speciale care 
sa fie prezentate pentru ARACIP , sau alte organe de control. De asemenea solicită sa 
se ia în calcul posibilitatea de cumparare   de laptopuri, pentru ca folosirea acestora la 
clasa este  suficientă ca putere nefiind nevoie  de instalarea unor programe speciale, și 
este mai comodă. 
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 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 57  din data de 9 noiembrie  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  modificarea organigramei si a statului de functii 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei , din 
cele  prezentate , rezultă următoarele:  
Organigrama va cuprinde în plus un număr de trei posturi aprobate pe durată 
determinată, pentru implementare de proiecte cu finantare din fonduri europene, 
nerambursabile. De asemenea prin adresa nr. 6726 din 17.07.2017,  Instituția 
Prefectului – județul Sălaj a aprobat 4 posturi pentru înfiintarea unui compartiment 
pentru poliție comunitara și paza. 
O altă modificare, în statul de funcții , vizează postul de fond funciar unde se propune 
transformarea unui post din studii medii, grad profesional superior, în post cu studii 
superioare , debutant. 
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. 58 din data de 9 
noiembrie 2017  privind  modificarea organigramei si a statului de functii. 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 
 4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 
pentru anul 2018 
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei .  
Din cele prezentate rezultă că pentru anul 2018 nu sunt evidențiate promovări în grad 
profesional , posibilitatea de promovare în grad profesional a functionarilor publici care 
îndeplinesc aceste condiții au fost evidențiate în Planul de ocupare a funcțiilor publice 
pentru anul 2017.  
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. 59 din datat de 9 noiembrie 2017 privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii de zi se trece la prezentarea următorului 
punct. 
 

Diverse: 
Domna consilier Imre Simona se interesează de ce este frig la Scoala gimnazială. 
Domnul primar Mate Radu, informează: firma Blexis, dealer autorizat pentru cazane 
încă nu a onorat comanda facută pentru scoala gimnazială  
Domnul consilier Forizs Laszlo: seinteresează de soarta SC Nusfalau Serv SRL, sunt 
zvonuri că se doreste desființarea.  
Domnul primar Mate Radu, informează: firma are obligația să constientizeze ca 
veniturile se realizează în funcție de munca prestată. Dacă nu se lucrează nu sunt 
surse de finanțare, fîra sursde de finanțare nu se pot asigura salariile. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 
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. 

 
 
  
  PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                       GÎRZ GAVRIL                                      RAD MARIA-ELISABETA 
 


