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

Încheiat  in  şedinţa  ordinara  din  30  octombrie  2014  ora  18,  şedinţa  la  care
participa 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 .
Din proprie initiativa la acesta sedinta nu participa cetațeni ai comunei Nușfalău.
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr. 593 din 23
octombrie  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  18  septembrie  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
18 septembrie    2014.
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  18
septembrie  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 desemnarea şeful serviciului voluntar pentru situații
de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri pentru Consiliul de
administratie la Liceul tehnologic nr. 1 Nusfalau
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
4. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de sedință
Se supune la vot ordinea de zi prezentata, se voteaza ]n unanimitate. 
Nemaifiind alte probleme la partea introductiveă se trece la discutarea primului
punct al ordinii de zi.

1. Proiect de hotarare privind desemnarea şeful serviciului voluntar pentru
situatii de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nușfalău , D-l Mate Radu. 



Numirea sefului SVSU a fast facuta prin Dispoziția nr. 536 din  22 septembrie
2014 și prevederile legale în vigoare  stabilesc  ca Dispozitia de numire sa fie
insusita prin hotararea Consiliului Local.
Astfel a fost prezentată Dispozitia nr. 536/2014, și proiectul de hotarare initiat de
primarul comunei  prin care se propune desemnarea sefului SVSU și prin
Hotarare de Consiliu Local . Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate din
partea consilierilor locali . 
Se prezinta proiectul de hotarae, 
Se supune la vot , Se voteaza in unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 32 din data de 30 octombrie 2014
privind desemnarea şeful serviciului voluntar pentru situații de urgenţă.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri pentru Consiliul
de administratie la Liceul tehnologic nr. 1 Nusfalau
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei , D-l Mate Radu. Proiectul de hotarare initiat  are la baza adresa nr. 442
din 30 septembrie 2014 a Liceului Tehnologic nr. 1 Nusfalau, prin care se solicită
desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din Consiliul de administrație al
liceului.
D-l Forizs Laszlo  propune pe D-l Szabo Istvan 
D-l Osz Andras propune pe D-l Kallai Victor
Nu se fac alte propuneri 
Se supune la vot propunerea facută.
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 33 din data
de 30 octombrie 2014 privind desemnarea a doi consilieri pentru Consiliul
de administratie la Liceul tehnologic nr. 1 Nusfalau
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
A acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei . Este prezentată adresa nr. 16100/23 10 2014 a Administrației
Judetene a Finanțelor  Publice Sălaj prin care se comunica influentele la bugetul
local, în sumă de 218 mii lei. Prin Hotararea nr. 114 din 24 octombrie 2014, a
Consiliului judetean Salaj  se comunică suma alocata din impozitul pe venit si din
sumele defalcate.
Sumele cu care se majorează bugetul local, sunt repartizate pe capitole si
articole conform anexelor 1 si 2 la proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei, urmand a se nominaliza capitolele majorate, modificate cu sumele
alocale.
După prezentarea modului de repartizare in functie de necesiutati se poartă
discuții.



D-l consilier Forizs Laszlo solicita evidentierea banilor alocati pentru cumpararea
autobuzului.
D-l primar clarifica următorul lucru . de principiu s-a dorit cumpărarea unui
autobuz turistic care sa fie folosit pentru transportul elevilor și pentru a fi folosit la
plecarea in turneu a echipelor cultural artistice.
Mentioneaza faptul ca un asemenea autobuz nu s-a gasit. Ori este pentru
naveta, care este folosit la transportul local , ori este pentru turisti, cu tot felu de
dotari care sa ofere un confort pe un drum mai lung. Copii care fac naveta sunt
tentați sa distruga eventualele dotari , pentru care ei nu gasesc o utilizare pe un
traseu mai scurt.
S-au verificat autobuzele  existente la Pannic , care sunt pentru transport local ,
si care a r corespunde necesitatilor de naveta , dar acestea nu pot fi folosite
interurban.
Trebuie sa se faca o diferentiere , ce se doreste un autobus pentru naveta
elevilor sau un autobus turistic.
D-l consilier Forizs Laszlo sustine sa se caute un autobus care sa poate fi folosit
pentru elevi , fara WC inclus, si la nevoie sa fie folosit la transportul ansamblurilor
artistice.
D-l primar se angajeaza sa mai urmareasca eventualele autobuze care ar fi
aduse la Panic, sau propune o altă varianta , in sensul sa se gaseasca o
posibilitate legala de a subventiona naveta elevilor.
D-na consilier Imre Simona este de parere ca posibilitatea subventionarii navetei
elevilor ar fi o varianta care merita luata în calcul si analizata.
D-l primar prezinta suma aloca de Consiliul judetean pentru modernizarea
drumului comunal Bilghez- Zauan Bai.
D-l consilier Somogyi Balint cere sa se ia in calcul amenajarea strazilor Ady
Endre, Eminescu, si in satul Bilghez sa se toarne trotuar.
D-l primar propune cumpararea de corpuri de iluminat , pentru extindere.
D-l consilier Hueber Gheorghe propune sa se cumpere casa din imediata
vecinatate a primariei  în acest an  bugetar.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta propune aprobarea bugetului
rectificat . Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. 
Se supune la vot proiectul de hotarare intiat de primarul comunei .
Se voteaza in unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 34 din 30 octombrie 2014 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

4. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de sedință

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei.
Se are in vedere faptul ca au trecut cele trei luni calendaristice de la ultima
alegere de presedinte de sedință.



Presedintele de sedință cere sa se faca propuneri pentru alegerea noului
presedinte.
Dna Imre Simona propune ca presedinte de sedință pe D-l Osz Andras. 
Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot propunerea facuta. 
Se votează în unanimitate . Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr.35 din data
de 30.10.2014 privind alegerea președintelui de sedință.
Nefiind alte proble la ordinea de zi , ședința se încheie.
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