
Nr. 6 din  18 SEPTEMBRIE   2014

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 18 septembrie    2014 ora 18, şedinţa la care
participa 10 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenți nemotivați sunt D-l  consilier Hueber Gheorghe , D-l consilier
Szab Istvan și D-l consilier Torkos Csaba
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. 533 din 12
septembrie  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 . La solicitarea D-lui primar , la dezbaterea sedinței asista D-l Szabo
Istvan, administrator public.
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele
şedinţei ordinare din data de 7 august  2014 , 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 din data de
7 august    2014.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară  din data de  7
august   2014, se votează în unanimitatea.
Procesul verbal este postat pe web siteul primariei.
Nefiind alte probleme la partea introductiva se prezinta Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre Comuna
Nufsalau si  Judetul Salaj pentru realizarea unor lucrari de reparatii si intretinere
pe drumul judetean DJ 191 C Nusfalau –Huseni Km 0 +000 -3 + 000
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
3. Proiect de hotarare privind desemnarea 2 consilieri  locali , in Consiliul de
Administratie a Scolii Gimnaziale Petri Mor Nusfalau

Ordinea de zi a şedinţei se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului
comunei Nusfalau, care a cerut intrunirea consiliului. 
Se supune la vot ordinea de zi 
Se votează în unanimitate.
Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi:



1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere intre
Comuna Nufsalau si  Judetul Salaj pentru realizarea unor lucrari de reparatii si
intretinere pe drumul judetean DJ 191 C Nusfalau –Huseni Km 0 +000 -3 + 000
La acest punct al ordinii de zi Proiectul de hotarare este initiat de D-l Mate Radu
primarul comunei Nusfalau.
Primarul comunei aduce la cunostinta consilierilor posibilitatea de a incheia
acorduri între unitatile administrative teritoriale  pentru realizarea unor  programe
de dezvoltare zonala , prin alocare de fonduri, conform art. 19 din Legea
administratiei publice locale . 
In baza acestui considerent  s-a incheiat un acord de Asociere intre Comuna
Nusfalau și judetul Sălaj , pentru a contribui la reabilitarea drumului judetean DJ
191C, pe tronsonul de drum ce apartine cadastral de comunaNusfalau .In acest
sens se propune alocarea unei sume de 30 mii lei , sumă ce a fost alocalta de
Consiliul  judetean pentru lucrari de dezapezire și au fost economisite ca urmare
a unei ierni mai blande , fara prea multe precipitatii care sa necesite cheltuirea
tuturor banilor alocati in acest sens. 
 Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , D-l Mate Radu.
Comisia de specialitate pentru dezvoltarea economică  și socială, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, prezinta  raportul de  avizare a proiectului de
hotarare. 
D-l primar reaminteste faptul ca acest drum judetean asigura accesul la plantația
de afini, investiție prin care se asigura locuri de munca atat pentru cele
aproximativ 10 gospodarii care locuiesc în zona , cat și pentru alti locuitori ai
comunei Nusfalau , pentru care pe acest drum se asigura calea de acces la locul
de muncă.De asemenea pe drumul judetean supus reabilitarii sunt aduși la
școala , zilnic cu microbuizul din dotare , copii cu obligații școlare din catunul
Corlete , Corhan. 
D-l  consilier Forizs Laszlo intreaba in ce constau lucrarile de reabilitare, in
asfaltare ? Cine va realize lucrarea?
-D-l primar raspunde: nu este vorba de asfaltare, o asemnea lucrare este mult
mai costisitoare, se vor efectua  lucrari de frezare,compactare, pietruire, și
adancirea canalului  (santului) de scurgere a apelor pluviale de pe ambele parti a
drumului. Constructorul nu este desemnat, se va face de comun acord cu
Consiliul Judetean.
- Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat , se votează în unanimitate . 

Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 29 din 18 septembrie 2014
privind aprobarea Acordului de asociere intre Comun a Nufsalau si  Judetul
Salaj pentru realizarea unor lucrari de reparatii s i intretinere pe drumul
judetean DJ 191 C Nusfalau –Huseni Km 0 +000 -3 + 0 00.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi  se trece la prezentare
următorului punct al ordinii de zi.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei , D-l Mate Radu.



Rectificarea de buget constă în alocarea unor sume de la bugetul de stat  pentru
plata unor drepturi salariale câstigate in instantele de judecata precum si prin
efectuarea unor virari de credite din trim IV în trim III, pentru asigurarea unor
cheltueli de personal .
Nu sunt obiectii din partea consilierilor cu privire la cele prezentate.
Se prezinta proiectul de hotarare, 
Comisia de specialitate pentru dezvoltarea economică  și socială, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, prezinta  raportul de  avizare a proiectului de
hotarare, prin care se avizează în mod favorabil propunerea din proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat.  
Se votează în unanimitate. 
Cu 10 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din data de 18 septembrie 2014
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi  se trece la prezentare
următorului punct al ordinii de zi.

3. Proiect de hotarare privind desemnarea 2 consilieri  locali , in Consiliul
de Administratie a Scolii Gimnaziale Petri Mor Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul
comunei D-l Mate Radu.
Proiectul de hotarare initiat are la bază adresa nr. 1343/2014 a Scolii Gimnaziale
Petri Mor  prin care se solicita desemnarea a doi membrii al Consiliului local al
Comunei Nușfalău, care sa fie numiți membrii Consiliul de administratie a Scolii
Gimnaziale Petri Mor Nușfalău.
In acest sens propunerile sunt facute de :
- D-l consilier Foris Csaba  propune pe D-l consilier Osz Andras
- D-l consilier Forizs Laszlo propune pe D-na  consilier Bernat Elena
Propunerea D-l Foris Csaba  are 8 voturi pentru , 2 abtineri (D-l Forizs Laszlo și
D-l Somogyi Balint )
Propunerea D-lui Forizs Laszlo  este votata cu 10 voturi pentru 
Propunerile facute sunt  valabile. 
In proiectul de hotarare initiat de primarul comunei se consemneaza numele
celor doi consilieri propusi. Se supune la vot proiectul de hotarare initiat. 
Voteaza pentru 10 consilieri . 
Cu 10 voturi pentru se adoptă HCl nr. 31 din data de 18 septembrie 2014
privind desemnarea a 2 consilieri  locali , in Cons iliul de Administratie a
Scolii Gimnaziale Petri Mor Nusfalau.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi  se trece la prezentare unor
probleme diverse.

Diverse:
D-l consilier Somogyi Balint, pune în discuție problema cumpărării unui autobuz,
din bani alocati în acest sens în bugetul local. Termenul stabilit a fost pâna în
data de 15 septembrie 2014.



D-l primar prezinta domnilor consilieri motivul pentru care cumpararea
autobuzului nu s-a realizat pînă în prezent : s-au încercat variante de recuperare
a TVA. Codul fiscal reglementeaza ca pentru autoritațile publice locale care nu
sunt platitoare de TVA , o singură data pe an se poate face o achizitie
comunitară fara perceperea TVA . Valoarea TVA  este foarte mare , motiv pentru
care se încearcă o deducere a acestuia pentru a ne incadra în bugetul alocal . 
S-a analizat posibilitatea cumpararii autobuzului pe SC Nusfalau Serv SRL , dar
nu este o varinta viabila pentru ca firma in momentul de fata nu este platitoare de
TVA , si declararea acesteia ca platitoare de TVA , ar avea repercursiuni
negative pentru toate activitațile desfasurate in continuare, in sensul ca acestea
ar fi cu TVA inclus.
D-l primar afirmă ca autobuzul urmează sa se cumpere.
D-l primar informează că s-a semnat contractul de finanțare  pentru canalizare,
se pregateste proiectul , urmand a se organiza licitația.
D-l consilierForizs  Laszlo se interesează de amenajarea parcarii din fata
oborului de vite. 
D-l primar raspunde: asteptăm Programul de finanțare  pe perioada 2014-2020,
pentru amenajarea parcării  cu cofinantare pentru ca obtinerea avizelor de la
drumurile nationale sunt foarte costisitoare.
D-l primar pune în discutie posibilitatea cumpararii unui teren intravilan , in
imedeata vecinatate a sediului primariei, are o ofertă în acest sens de la
proprietarul imobilului. Este o informație lansata  consilierilor pentru a sudia
această posibilitate si a analiza eventualele avantaje si dezavantaje pe care le
prezinta oferta facuta.
D-l primar mai informează ca in satul Bilghez s-a terminat turnarea trotuarului ,
urmează repararea fantânii amplasat pe domeniul public. 
Nefiind alte completari la problemele discutate in sedinta de azi , sedința se
încheie.

PRESEDINTE                                                     SECRETAR
                  BERNAT ELENA                                         RAD MARIA-ELISABETA 


