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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

 
PROCES – VERBAL Nr. 12 

Incheiat azi 24 NOIEMBRIE  2016, 
 în sedintă ordinară convocată de primarul comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 
431/ 18 NOIEMBRIE  2016  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (2) din 
Legea administraţiei publice locale. 
Sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu local 
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 la acesta sedinta nu  participă nimei. 
Din oficiu la sedință participă , primarul comunei d-l Mate Radu,   si secretarul  comunei 
D-na Rad Maria-Elisabeta .  
Viceprimarul comunei nu este prezent la sedință, pentru motive de sănatate. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei 
ordinare , din data de 13 octombrie   2016, 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 se postează pe pagina oficială a  primariei. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă se prezintă ordinea de zi: 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
2. Proiect de hotarare privind omagierea persoanelor varstnice, cu domiciliul stabil pe 
raza comunei Nusfalau 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea acordării de cadouri, copiilor din comuna 
Nușfalău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 

   5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere , în vederea 
cumpararii unui imobil, casa, curte și grădina , situat în intravilanul satul Bilghez , comuna 
Nușfalău. 
   6. Proiect de hotarare privind însușirea documentației de dezmembrare a terenului 
situat în satul Nusfalau str. Baro Banffi nr. 10 
Inainte de supunerea la vot a ordinii de zi prezentate, se solicită completarea acesteia cu 
un proiect de hotarâre privind completarea comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității din cadrul Scolii Gimnaziale Petri Mor, precum și un proiect de hotarare privind 
alegerea unui nou presedinte de sedință. 

Nu sunt obiecții cu privire la solicitarea facută,urmând a se prezenta noua ordine de zi: 
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Se prezinta ordine de zi modificată : 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
2. Proiect de hotarare privind omagierea persoanelor varstnice, cu domiciliul stabil pe 
raza comunei Nusfalau 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea acordării de cadouri, copiilor din comuna 
Nușfalău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 

   5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere , în vederea 
cumpararii unui imobil, casa, curte și grădina , situat în intravilanul satul Bilghez , comuna 
Nușfalău. 
  6. Proiect de hotarare privind însușirea documentației de dezmembrare a terenului 
situat în satul Nusfalau str. Baro Banffi nr. 10 
7.Proiect de hotarâre privind  desemnarea reprezentantului  consiliului local Nușfalău în 
comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Scolii Gimnaziale Petri Mor. 
8. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință 
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, se votează în unanimitate.  

Se trece la discutarea primului punct. 
 
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este intiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu .  
Din cele prezentate rezultă modul de repartizare a sumelor atât la partea de venituri cât 
și la partea de cheltueli. 
 La gradiniță condițiile pentru punerea în funcțiune a bucătărie sunt pregatite, sunt 
îndeplinite toate criteriile , urmează a se face angajări. S-au alocat bani pentru 
modernizare la  capelă. Se fac amenajarile necesare pentru iliminatul festiv. 
Se propune montarea unor corpuri de iluminat public  cu leduri economice cu un preț de 
cumpărare mai mare , dar care se recuperează prin consumul economic de energie 
electrică.  
Nu sunt obiecții legat de această propunere. 
Domnul consilier Somogyi Balint, propune ca această investiție sa fie multianuală, 
schimbarea corpurilor de iluminat să se facă progresiv,până la trecerea integrală pe 
acest tip de corpuri de iluminat. 
Doamna consilier Imre Simona, cere ca iluminatul festiv sa fie pus în funcțiune cu data 
de 6 decembrie, 2016. 
Se supune la vor proiectul de hotarare initiat de primarul comunei . Se votează în 
unanimitate. 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 50 din data de 24 NOIEMBRIE 2016 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2016 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
 
 2. Proiect de hotarare privind omagierea persoanelor varstnice, cu domiciliul 
stabil pe raza comunei Nusfalau 
La acest punct al ordinii de zi , proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei .  
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Din cele prezentate rezultă că în urma discuțiilor purtate de către conducerea primăriei 
cu persoanele vârsnice din această comună și cu aparținătorii acestora s-a constatat că 
acesti cedățeni si-au adus aportul propriu in delungul anilor la bunastarea acestei 
comunități și în consecință se impine manifestarea unui semn de recunoștință față de 
activitatea lor și față de venerabila varstă pe care o aniversează. În acest sens primarul 
comunei a inițiat proiectul de hotarăre privind omagierea persoanelor vârsnice, prin 
înmanarea unei diplome și acordarea unei sume de 500 lei pentru fiecare persoană 
care indeplineste criteriile inscrise în regulamentul anexa la proiectul de hotarăre. 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor 
Se votează în unanimitate . Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 51 din 24 
noiembrie 2016 privind omagierea persoanelor varstnice, cu domiciliul stabil pe 
raza comunei Nusfalau 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării de cadouri, copiilor din comuna 
Nușfalău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Acest proiect de hotarâre este inițiat de primarul comunei Nușfalău domnul Mate Radu. 
Din cele prezentate rezultă ca se dorește acordarea unor cadouri și în acest an pentru 
copiii comunității locale, cu ocazia sarbătorilor de iarnă. 
Consilierii sunt de acord cu această inițiativă , de comun acord se stabileste o suma de 
30 lei / pachet, iar data de distribuire a pachetelor este 21 decembrie 2016. 
Nu sunt obiecții legat de această propunere , se prezintă proiectul de hotarare initiat de 
domnul Mate Radu primarul comunei. 
Se supune la vot, se votează în unanimitate. 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 52 din data de 24 noiembnrie 2016 privind 
aprobarea acordării de cadouri, copiilor din comuna Nușfalău, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. 
 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2017 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei , 
domnul Mate Radu. 
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor obligativitatea aprobarii anuale a 
impozitelor si taxelor locale aplicate în anul următor. În acest sens a fost initiat proiectul 
de hotarare pentru anul 2017.  
Din cele prezentate se deduce ca în principiu impozitele aplicate in anul fiscal 2017, 
rămăn nemodificate cu următoarele mențiuni: 
Pentru gradul I de handicap se acordă scutire integrală 
Pentru studenț scutire de 50% 
Taxa locală pentru gunoiul menajer sa se plateasca de catre fiecare familie pentru 
primele 4 persoane 
Persoanele care sunt plecate de la domiciliul din comuna Nusfalău sa nu plătească taxa 
pentru gunoiul menajer. 
Nu sunt obiecții cu privire la propunerile de modificare a impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2017. 
Se prezintă proiectul de hotarâre . Se supune la vot , se votează în unanimitate. 
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Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 53 din data de 24 noiembrie 2016 privind 
aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului 
punct. 
 

  5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere , în vederea 
cumpararii unui imobil, casa, curte și grădina , situat în intravilanul satul Bilghez , comuna 
Nușfalău. 
 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei 
Nușfalău domnul Mate Radu. 
Proiectul de hotarare are la baza  discuțiile anterioare purtate cu consilierii locali , 
conform carora sa acceptat ideia achiziționarii unui imobil din imediata vecinătate a 
caminului cultural din satul Bilghez pentru întregirea suprafeței aferente acestuia. În 
acest sens s-a solicitat o expertiză din partea unei firme autorizate în vederea stabilirii 
unui pret de circulație pentru acest teren pentru a avea o baza de pornire în vederea 
cumpararii imobilului în cauză.  
In acest  sens se propune constiuirea unei comisii de negociere care să poarte discuții 
cu proprietarul, urmînd a se decide cumpararea imobilului. 
Consilierii sunt de acord cu cele prezentate de domnul primar Mate Radu  . Se fac 
propuneri pentru constituirea comisiei de negociere: 
Domnul Siminiuc Iulian, doamna Bernat Elena, domnul Varga Mihaly, domnul Kallai 
Victor, doamna Imre Simona. 
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat.  
Se votează în unanimitate.  

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 54 din data de 24 noiembrie  2016  privind 
constituirea unei comisii de negociere , în vederea cumpararii unui imobil, casa, 
curte și grădina , situat în intravilanul satul Bilghez , comuna Nușfalău. 
 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi, se trece la discutarea următorului 
punct. 
 

  
  6. Proiect de hotarare privind însușirea documentației de dezmembrare a 
terenului situat în satul Nusfalau str. Baro Banffi nr. 10 
 
Proiectul de hotarare are la baza  documentația de dezmembrare făcută de persoana 
autorizată. 

Din cele prezentate rezultă că se justifică întocmirea documentației de dezmembrare. 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor. 
Se supune la vot proiectul de hotarare, se votează în unanimitate. 
 

Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 55 din data de 24 noiembrie  2016 privind 
însușirea documentației de dezmembrare a terenului situat în satul Nusfalau str. 
Baro Banffi nr. 10. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului punct. 
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7. Proiect de hotarâre privind  desemnarea reprezentantului  consiliului local 
Nușfalău în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Scolii Gimnaziale 
Petri Mor. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul comunei 
Nusfalau domnul Mate Radu. Proiectul are la bază adresa Scolii Gimnaziale Petri Mor 
Nușfalău prin care se solicită completarea comisiei de evaluare si asigurarea calității cu 
reprezentantul consiliului local.  
In acest sens este propus domnul Kincses Csaba. Nu se fac alte propuneri . Se supune 
la vot proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei . Se votează în unanimitate. 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 56 din data de 24 noiembrie 2016  privind  
desemnarea reprezentantului  consiliului local Nușfalău în comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității din cadrul Scolii Gimnaziale Petri Mor Nușfalău. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului 
punct. 
 

8. Proiect de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință. 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotatâre initiat de primarul comunei 

domnul Mate Radu, scoate în evidență faptul că perioda de 3 luni calendaristice de la 
alegerea actualului președinte de ședință expiră în luna aceasta și că pentru următoarea 
lună se impune alegerea unui nou președinte, acesta este motivul pentru care a  solicitat 
înscrierea pe ordinea de zi a acestui punct.  

Este propus următorul președinte de ședința domnul Kallai Victor de catre 
domnul Osz Andras. Nu se fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea facută, cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 57 
din data de 24 noiembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință. 

 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la discutarea unor probleme 
diverse. 

Dl consilier Kallai Victor prezinta situația cu drumul impracticabil în cartier, motiv pentru care 
aduce la cunostinta consilierilor ca nu se practică colectarea gunoiului menajer în cartier și 
totodată solicită rezolvarea acestei probleme. 
Domnul primar propune ca mod de colectare a gunoiului menajer in cartier cu tractorul cu 
remorcă, este o variantă agreată și urmeaza sa se rezolve această problema sub această 
formă. 
 Legat de colectarea selectivă a deseurilor, domnul primar aduce la cunostința consilierilor 
posibilitatea colectării sticlei într-un recipient amplasat de firma Bratner în acest sens , în curtea 
de lânga sediul vechi a primariei. 

Nefiind alte probleme sedinta se încheie. 
Presedintele de sedintă multumeste pentru particiare. 
 
 
 
 
   PRESEDINTE                                               SECRETAR 
                               MAIER ELEMER                                       RAD MARIA-ELISABETA 


