
Nr. 5 din  7 AUGUST   2014

P R O C E S  V E R B A L 

Încheiat in şedinţa ordinara din 7 august   2014 ora 18, şedinţa la care participa
11 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți sunt D—na consilier Imre Simona și D-l consilier Osz Andras
Şedinţa este  statutară,  sunt  îndeplinite  prevederile  art.  40  alin  (1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr. 453 din 31
iulie 2014, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată.
La  lucrarile  sedintei  participă  din  oficiu:  primarul  comunei  D-l  Mate  Radu
viceprimarul comunei, D-l Foriz Csaba  si secretarul  comunei D-na Rad Maria-
Elisabeta . 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele
şedinţei ordinare din data de 5 iunie  2014 , au fost prezentate  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 din data de
5 iunie    2014.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  5 iunie
2014, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de sedintă
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Nusfalau
3. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
5. Proiect de hotarare privind promovarea in grad a D-nei Somogy Vengli Judit
Se supune la vot, se voteaza in unanimitate.
Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de sedintă
La  acest  punct  al  ordinii  de  zi  proiectul  de  hotarare  este  initiat  de  primarul
comunei D-l Mate Radu. Se aduce la cunostinta consilierilor ca de la alegerea D-
lui consilier Rainbold Gyorgy Rudolf ca presedinte de sedință, au trecut 3 luni,
(art.35 alin ( 1) din Legea administrației  publice locale ) motiv pentru care se
impune alegerea unui nou presedinte pentru a conduce lucrările acestei sedinte.
Nu sunt obiecții cu privire la cele menționate. 
Se fac propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta 
D-l consilier Borz Marinel propune alegerea D-nei Bernat Elena ca presedinte de
sedinta. 
Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot propunerea facuta . 
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Se votează în unanimitate, 
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 24 din data de 7 august  2014 privind
alegerea președintelui de sedintă.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii  de zi  ,  se trece la prezentarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Nusfalau
La  acest  punct  al  ordinii  de  zi  proiectul  de  hotarare  este  intiat  de  primarul
comunei D-l Mate Radu.
S-a impus includerea  pe ordinea de zi a acestui punct ca urmare a verificarilor
efectuate  de  Camera  de  Conturi  Salaj,  pe  tema  ”  Eficiența  si  eficacitatea
concesionarii și închirierii bunurilor aparținand domeniului public și privat al UAT
Nusfalau  pe perioada 2010- 2013 ”.
In baza celor consemnate in raportul de audit  al Camerei de Contrui Salaj, s-a
constatat ca in Statutul comunei nu sunt incluse criterii  precise pe baza carora
bunurile din proprietate publică și privată a unutații administrativ –teritoriale pot fi
date în administrare, concesiune,  închiriere sau date în folosință  gratuită,  asa
cum este prevăzut la art. 15 alin (1) din OG nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al
unităţii administrativ-teritoriale și aprobat prin HCL nr. 21 din 6 septembrie 2012.  
 Statutul  comunei  aprobat  prin  HCL  nr.  21/2012,  la  art.  23,  prin  includerea
aliniatului 4 , se propune cuprinderea și enumerare principiilor care stau la baza
selectării ofertanților și adjudecării bunurilor imobile scoase la licitație publică în
vederea  vanzării , concesionării și închirieri.
D-l primar face  o mentiune prin care se scoate în evidență faptul ca in prezent
nu sunt bunuri date în concesiune , drept dovada nu a fost încalcata această
prevedere legală , iar pentru viitor se va restecta acest principiu, care se impune
a fi respectate si de prevederile art.14 alin.1 din  OUG nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr.
22/2007  şi  HGR  nr.  168  din  14  februarie  2007  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de aplicare  a  Ordonantei  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
Se prezinta statutul comunei cu evidențierea modificarii solicitate de  Camera de
Contru  prin Decizia nr. 13/23.07.2014.
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat . 
Se votează în unanimitate 
Cu 11 voturi pentru se adoptă  HCL nr. 25 din data de 7 august 2014 privind
aprobarea Statutului Comunei Nusfalau.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii se trece la următorul punct.

3.  Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de
funcții.
La  acest  punct  al  ordinii  de  zi  proiectul  de  hotarare  este  initiat  de  primarul
comunei Nusfalau , D-l Mate Radu
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Din  cele  prezentate  reiese ca  in  cadrul  compartimentului  de impozite  si  taxe
locale sunt 2 functii punlice , din care unul este vacant iar unul este temporar
vacant. 
Postul  vacant  la  care  se  pot  propune  modificari  este  de  inspector  grad
profesional principal. Se propune ca acest pos sa fi transformat în referent de
specialitate debutant. 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la operarea modificarii propuse. 
Astfel se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei .
 Se supune la vot , se votează în unanimitate. 
Cu 11 voturi pentru se adopta HCL nr. 26 din data de 7 august 2014 privind
modificarea Organigramei si a Statului de funcții.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii se trece la următorul punct.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
La acest  punct  al  ordinii  de  zi  proiectul  de hotarare  este  initiat  de  primarul
comunei D-l Mate Radu.
Din cele prezentate rezultă o modificare de buget prin majorarea veniturilor la doi
indicatori , fara a se modifica bugetul in urma unor sume alocate  din  TVA sau
alte venituri din bugetul de stat. 
Astfel se majoreaza bugetul initial la indicatorul  - taxe extrajudiciare de timbru și
la indicatorul - alte venituri.
Sumele astfel realizate se supun cheltuirii la Caminul Cultural din satul Bilghez,
pentru reabilitare, modernizare și  dotare, precum și  pentru completarea sumei
alocate pentru confectionarea unor stații de autobuz.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
D-l primar aduce la c unostinta consilierilor ca acesti indicatori au fost  cu o suma
planificata sub cel care poate fi realizat. 
Privitor  la  proiectul  intocmit  pentru  Caminul  cultural  din  Bilghez  se  aduce  la
cunostinta caonsilierilor ca acesta este transmis catre MLPTL Bucuresti pentru
evaluare.
D-l consilier Forizs Laszlo se interesează de cheltuelile aferente gazului lichefiat
necesar pentru capela.
D-l  primar informeaza: Din start  s-a convenit  aplicarea unei  taxe de 100 lei /
inmormantare,  suma  necesara  pentru  acoperirea  cheltuelilor  de  intretinere
capela. Nu se urmareste realizarea unor venituri.
Referitor la cheltueli din buget, d-l primar aduce la cunostinta consilierilor ca doar
pentru  acestă  luna au fost  asigurate  fondurile  pentru  achitarea slariile  pentru
asistenti personal , pentru următoare luna nu mai sunt fonduri.
Se prezinta proiectul de hotarare . Se supune la vot. 
Se votează în unanimitate. 
Cu 11 voturi pentru se adoptă  HCL nr. 27 din data de 7 august 2014 privind
rectificarea bugetului local.
Nefiind alte problemela acest punct al ordinii se trece la următorul punct.
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5. Proiect de hotarare privind promovarea in grad professional a D-nei
Somogy Vengli Judit
La  acest  punct  al  ordinii  de  zi  proiectul  de  hotarare  este  initiat  de  primarul
comunei D-l Mate Radu.
Intr-o sedinta anterioara, au fost aprobate formele de promovare a D-nei Somogy
– Vengli Judit.
In urma rezultatului obtinut la promovarea in grad profesional , poate fi adoptata
hotararea de stabilire a salariului corespunzator pentru gradul profesional IA.
In  proiectul  de  hotarare  initiat  se  propune  un  salariu  de  baza  de  1717  lei
corespunzator salariului  maxin din grila  de salarizare  in vigoare de la OG nr.
10/2008  privind  nivelul  salariilor  de  baza  si  al  altor  drepturi  ale  personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul  de  stabilire  a  salariilor  de  baza  pentru  personalul  contractual  din
sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum
si  unele  masuri  de reglementare  a drepturilor  salariale  si  a  altor  drepturi  ale
personalului  contractual  salarizat  prin  legi  speciale,  care  cuprinde  nivelul
salariului maxim din grila și 25% sport pentru vechime în muncă.
Clasa de salarizare  67 este conform grilei de salarizare de la Legea 284/2010
Legea  cadru  privind  salarizarea  unitara  a  personalului  platit  din
fonduri  publice (58  conform grilei  și  9  clase  pentru  sporul  de  vechime in
muncă).
Este  de  mentionat  faptul  ca  din  Legea  284/2010  se  stabilesc  clasele  de
salarizare , iar din Grila de la OG nr. 10/2008 se stabileste salariul de baza.
La acest salariu de baza se propune aordarea unui spor de 15 % pentru condiții
vatamatoare. 
Nu sunt obiectii cu privilre la cele prezentate de primarul comunei .
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat, 
Se voteaza in unanimitate. Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 28 din 7
august 2014 privind promovarea in grad a D-nei Somogy Vengli Judit
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea unor
probleme diverse.

-D-l consilier Hueber Gheorghe se intereseaza de lucrarile ce vor fi efectuate în
acest an la cladirea care urmeaza a fi inaugurată ca muzeu.
-D-l prima Mate Radu  da , vor fi efectuate lucrari la muzeu. 
La 31 iulie în urma unei estimari realizate la impozitele si taxele incasate pentru
anul curent, rezulta un procent de realizare de aproximativ 70%
- D-l primar  aduce la cunostinta consilierilor oferta de vanzare a imobilului situat
pe str. Arany Janos la nr. 2, in imediata vecinatate a sesiului primariei. 
Mentioneaza faptul ca la data construirii Salii de sport in curtea scolii Gimnaziale
Petri  Mor,  proprietarii  de la imobilul  mai sus mentionat au vandut o parte din
terenul intravilan, pentru realizarea construcției în condiții optime.
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Propune  studierea  oportunitați  pe  care  o  prezinta  eventuala  cumparare  a
imobilului in cauză și luarea unei hotarari în acest sens.
- D-l consilier Forizs Laszlo  considera ca ar fi necesară amenajarea unei parcari
ce poate fi utilizata pentru targul de animale., chiar in incinta targului daca nu
este alta posibilitate.
-  D-l   administrator  Szabi Istvan consideră  ca spatiul  din incinta targului  este
necesar pentru desfasurarea activitatilor de comert.
-D-na consilier Bernat  Elena propune amenajarea parcarii în imediata vecinatate
a Statiei Rompetrol.
-  D-l  primar  ia  act  de  doleanta  consilierilor  ,  urmand  sa  analizeze  posibilele
realizari  a unei parcari.  Mentioneaza faptul ca fara avizul Regiei  Nationale de
Drumuri, in vecinatatea drumului national DN1H, parcarea nu poate fi amenajata.
- D-l consilier Forizs Laszlo cere ca demersurile pentru cumpararea autobuzului
sa fie realizat pana pe data de 15 septembrie.
- D-l consilier Borz Marinel , cere schimbarea becurilor de la iluminatul public pe
str. M. Eminescu.
-D-l primar informează ca această problemă este rezolvată.
Nefiind alte probleme la ordinea de zi , sedința se încheie. 

PRESEDINTE                                             SECRETAR
                     BERNAT ELENA                                      RAD MARIA-ELISABETA
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