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Nr. 7476 din 24.10.2019 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 12 
Incheiat azi 24 octombrie  2019   

 
 în sedintă ordinară a Consiliului Local, convocată de primarul comunei 
Nușfalău prin Dispoziţia nr. 353  din 24 octombrie 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. 
 
Din partea compartimentului de contabilitate participă doamna contabilă Ambrus 
Piroska. 
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, Maier Elemer, 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 extraordinare , din 
data de 24 septembrie  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 
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compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
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 desemnarea a doi reprezentanți ai  consiliului local al 
comunei Nușfalău din județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic 
”Petri Mor ” Nușfalău  
2. Proiect de hotarâre privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si taxelor 
locale, indexate prin HCL nr. 20din data de 18 aprilie  2019 și aplicabile în  anul 
2020 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp.,atribuită în 
administrare, în favoarea Directiei Generale de Asistență Socială, pentru Centrul 
rezidential a persoanelor cu handicap. 
4. Proiect de hotarare privind modificarea planului de  achizitii pe anul 2019 
5. Proiect de hotarare privind rectificare de buget pe anul 2019 
 
Doamna consilier Imre Simon solicită completarea ordinii de zi cu aprobarea listei 
privind ordinea inscriere solicitantilor pentru blocul ANL, conform puctajului stabilit.  
Doamna Rad Maria-Elisabeta ,secretar general , solicită amânarea acestui punct 
propus de doamna consilier Imre Simona , până la obținerea avizului solicitat  de la 
MDRAP, acest aviz fiind obligatoriu pentru criteriile de ierarhizare, aprobate prin HCL 
nr. 40 din data de 8 august 2019.  
Consilierii, de comun acord  acceptă inscrierea acestui Proiectul de hotărâre pe ordinea 
de zi a ședinței următoare, după obținerea avizului de la MDRAP. 
 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.  
În unanimitate se adoptă ordinea de zi conform proiectului  aprobat prin Dispozitia nr. 
353 din 17 octombrie 2019  
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a doi reprezentanți ai  

consiliului local al comunei Nușfalău din județul Sălaj, în Consiliul de 
Administrație a Liceului Tehnologic ”Petri Mor ” Nușfalău  
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 resort a fost întocmit de doamna Rad Maria-Elisabeta  
secretar general. 
Toate demersurile au fost initiate în baza solicitării facute de catre directorul Liceului 
”Petri Mor”  Nușfalău , cu adresa nr. 2099/02.09.2019, înregistrată la primăria comunei 
Nușfalău cu nr. 6243/03.09.2019, în baza prevederilor  din OMEN nr. 4619/2014. 
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Această procedură de desemnare a doi consilieri , în consiliul de administrație la 
unitățile de învățământ este o procedură cunoscută de catre domnii consilieri , nu se fac 
obiecții cu privire la proiectul de hotarare initiat, se trece la propuneri. 
Domnul consilier Somogyi Balint propune ca reprezentant în consiliul de administrație 
pe domnul Forizs Laszlo , persoană competentă pentru a indeplini această atribuție și în 
plus are și copii la scoală. 
 Următoarea propunere este făcută de doamna consilier Imre Simona și este propus 
domnul consilier Osz Andras , pe criterii identice propunerii anterioare.  
Nu se fac alte propuneri 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerile facute, propuneri care sunt votate și individual 
cu majoritate de voturi.  
În continuare se prezintă proiectul de hotarăre inițiat de domnul primar Mate Radu, 
privind desemnarea a doi reprezentanți ai  consiliului local al comunei Nușfalău din 
județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic ”Petri Mor ” Nușfalău. 
Se supune la vot , se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 48 din data de 24 octombrie 2019,  privind 
desemnarea a doi reprezentanți ai  consiliului local al comunei Nușfalău din 
județul Sălaj, în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic ”Petri Mor ” 
Nușfalău  
Nu sunt alte probleme la acest punct al ordinii de zi .  
Se trece la discutarea următorului punct.  
 
 

2. Proiect de hotarâre privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si 
taxelor locale, indexate prin HCL nr. 20din data de 18 aprilie  2019 și aplicabile în  
anul 2020 
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 resort a fost întocmit de doamna Vincze Ildiko, referent de 
specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău. 
Toate demersurile au fost initiate în baza HCL nr. 20 din data de  18 aprilie 2019 privind 
indexarea  impozitelor și taxelor locale stabilite prin Hotarârea nr. 60 din 7 decembrie 
2017, ce se vor aplica în anul fiscal 2020. 
Din cele prezentate rezultă că în luna aprilie impozitele și taxele locale au fost din nou 
indexate cu rata inflației , stabilite si comunicate pe siteul Ministerului Finanțelor . Este 
de menționat faptul că impozitele și taxele locale aplicate pentru anul 2019, indexate cu 
rata inflației pentru anul 2019, în procent de 1, 34% , nu au fost evidențiate întrul tablou 
valoric. La impozitele stabilite în anul 2017, aplicate în  anul fiscal 2018 , s-au aplicat 
automat coeficientul stabilit de către Ministerul finanțelor . Pentru a evita anumite 
inadvertențe din lipsa valorilor evidentiate intrun tablou valoric , în anexele  proiectului  
de hotarare, s-au stabilit  impozitele și taxele locale ce se vor aplica pentru anul fiscal 
2020. 

Nu sunt obiecții cu privire la propunerile facute, În continuare se prezintă 
proiectul de hotarăre inițiat de domnul primar Mate Radu, privind înscrierea valorică în 
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anexe, a impozitelor si taxelor locale, indexate prin HCL nr. 20din data de 18 aprilie  
2019 și aplicabile în  anul fiscal 2020. 
Se supune la vot , se votează în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 49 din data de 24 octombrie 2019,  
privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si taxelor locale, indexate prin 
HCL nr. 20din data de 18 aprilie  2019 și aplicabile în  anul 2020. 
 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct înscris pe ordinea de zi. 

 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp., 

atribuită în administrare, în favoarea Directiei Generale de Asistență Socială, 
pentru Centrul rezidential a persoanelor cu handicap. 
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 resort a fost întocmit de doamna Rad Maria-Elisabeta, 
secretar general în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău. 
Toate demersurile au fost initiate în baza solicitării facute de către DGASP pentru 
înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare. 
 Prima solicitare de atribuire a unei suprafețe de teren pentru implementarea proiectului 
de construire a unui centru rezidential pentru persoane cu dizabilități a avut loc în anul 
2008. Această solicitare a fost aprobată prin  HCL nr. 55 din 29 decembrie 2008.  
Ulterior s-a constata că suprafața atribuită în administrare nu este suficientă și prin HCL 
nr. 13 din 24 mai 2012, s-a atribuit o   suprafață total de 9000 mp., dată la care HCL nr. 
55 din 29 decembrie 2008, si-a pierdut valabilitatea. 
 Prin HCL nr. 3 din  19 martie 2009 privind completarea inventarului domeniului public al 
comunei Nușfalău județul Sălaj cu bunurile cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 
în baza unei documentații cadastrale, anexa 25  sectiunea I Bunuri Mobile , punctul B 
terenuri neocupate de construcții nr. crt. 22 cod de clasificație 1.6.1 s-a stabilit suprafața 
totală a  terenului la 18120 mp. Această suprafață a fost înscrisă în CF nr. 51649 , nr. 
cadastral 51649. 
Luând în considerare solicitarea facuta de către DGASP Sălaj , în vederea înscrierii în 
CF a dreptului de administrare  pentru clădirea construită pe acest teren , cu scopul 
îngrijirii persoanelor cu dizabilități s-a demonstrat că suprafașă pentru care se solicită 
înscrierea acestui drept este de 6918 mp. 
Este de mentionat faptul că proprietatea publică totală a comunei Nusfalău , 
înscrisăin CF nr. 51649 nr. cadastral 51649 a comunei Nusfalău  este de 18120 mp. 
din care pentru suprafata de 6918 mp , se înscrie un drept de administrare în 
favoarea DGASP Sălaj. 

Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate, În continuare se prezintă proiectul 
de hotarăre inițiat de domnul primar Mate Radu, privind stabilirea suprafetei finale de 
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6918 mp.,atribuită în administrare, în favoarea Directiei Generale de Asistență Socială, 
pentru Centrul rezidential a persoanelor cu handicap  

Se supune la vot , se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 24 octombrie 2019,  

privind stabilirea suprafetei finale de 6918 mp.,atribuită în administrare, în 
favoarea Directiei Generale de Asistență Socială, pentru Centrul rezidential a 
persoanelor cu handicap  

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

punct înscris pe ordinea de zi. 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea planului de  achizitii 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 resort a fost întocmit de doamna Osz Csilla, consilier 
achiziții publice  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. Se prezinta proiectul de hotărâre privind 
modificarea planului de  achizitii pe anul 2019.  
Se supune la vot.  
Se votează în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 51din data de 24 octombrie 2019 
privind modificarea planului de  achizitii pe anul 2019. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct înscris pe ordinea de zi. 
 
 5. Proiect de hotarare privind rectificare de buget 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 resort a fost întocmit de doamna Ambrus Piroșka , 
consilier contabil. 
Din cele prezentate rezultă că se impune rectificarea de buget pentru asigurarea 
sumelor necesare în vederea creării paginii web , conform cerințelor stipulate în codul 
administrativ. 
De asemenea s-a propus acordarea sumei de 40 mii lei pentru culte. 
Domnul consilier Forizs Laszlo se interesează de ce nu a fost realizată lucrarea de 
extindere a rețelei  electrice , conform discuțiilor anterioare.  
Domnul primar Mate Radu informează domnii consilier că s-a încercat o variantă de 
realizare a lucrării de extindere cu fonduri electrica, pe considerentul că orice lucrare de 
extindere după finalizare și punere în funcțiune se transferă automat în proprietatea 
electrica. 
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Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. Se prezinta proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2019.  
Se supune la vot.  
Se votează în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52 din data de 24 octombrie 2019 privind 
rectificare de bugetului pe anul 2019 
 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la diverse. 
 
Domnul consilier Forizs Laszlo se interesează de stadiul lucrării la Căminul Cultural  
Nușfalău , pentru care se solicită o rezervare pentru data de 7 decembrie 2019. 
Liceul ” Petri Mor  solicită fonduri pentru modificarea accesului pietonal la Scoala cu 
clasele I-IV de pe strada Petofi Sandor pe strada Mare. 
Domnul primar consideră că au fost alocați bani suficienți în acest sens, conducerea 
scolii are un aparat propriu cu mai mult personal decât aparatul primarului și că ar trebui 
să facă anumite lucruri pe care le consideră de folos , din proprie initiativă și din banii 
alocați. 
O altă problemă ce trebuie rezolvată este legat de trecerea de pietoni din fata scolii cu 
clasele I-IV, unde mijloacele de transport angajate în trafic circulă cu o viteză mult prea 
mare și pun în pericol siguranța copiilor care traversează drumul. Această problemă a 
fost discutată și în ședința trecută și nu s-a prezentat o situație din care să rezulte 
modul de soluționare.  
Domnul primar , aduce la cunoștința consilierilor , că această problemă a fost transmisă 
pentru soluționare domnului administrator public, care datorită problemelor de sănătate 
nu a finalizat această sarcină , urmând să fie reluată. 
Domnul primar consideră că și cadrele didactice ar putea sa-și aducă aportul în 
rezolvarea acestei probleme prin desemnarea cadrelor care să facă de serviciu pe 
școală și să aibă sarcina de a supraveghea trecerea de pietoni în prezenta a doi elevi 
care de asemenea să fie  repartizați ca responsabili, asa cum se procedează de 
exemplu la scoala din localitatea Pericei. 
Doamna contabilă aduce la cunostinta consilierilor problemele de la capitolul 68 privind 
salarizarea asistenților personali , unde se înregistrează un deficit de  142 mii lei. 
Domnul consilier Maier Elemer propune să se facă o solicitare pentru analiza activității 
din învățământ, dezbaterea activității personalului auxiliar, precum și planul activității 
educative. 
Nefiind alte probleme ședința se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 MAIER ELEMER                                 RAD MARIA-ELISABETA 


