
Nr. 1 din  17 ianuarie   2013

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 17 ianuarie 2013 ora 18, şedinţa la care participa 13
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local. 
Consilieri absenti nu sunt. 
La  această  ședință  nu  sunt  invitați  ,  din  proprie  inițiativă  participă  doi  cetățeni  ,  în
persoana D-lui Csorvasi Attila- Gyula și D-l Somogyi  Mihai.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată .
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr. 2 din 10 ianuarie
2013, 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 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 27 decembrie  2012, 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 27
decembrie  2012
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  27 decembrie
2012, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
2. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate

în anul 2013
3. Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor existente în patrimoniul primariei ,

catre SC Nușfală Serv SRL , pe durata de functionare a firmei
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 

D-l primar propune completarea  ordinii de zi prin înscrierea unui  nou punct, privind
adoptarea unei hotarâri pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul 2013-2014, întrucât
la data emiterii dispoziției de convocare, nu  s-a lansat o solicitare în acest sens de către
conducerea instituțiilor de învățământ.
Nu sunt obiecții cu privire la solicitarea D-lui primar. 
Se supune la vot ordinea de zi completată:

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedință
2. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate în
anul 2013
3. Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor existente în patrimoniul primariei ,
catre SC Nușfală Serv SRL , pe durata de functionare a firmei
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2013-2014.
Se supune la vot ordinea de zi modificată ; se votează în unanimitate. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea primului punct al
ordinii de zi:

1. Alegerea pre ședintelui de ședin ță:

La acest punct al ordinii de zi D-l Szabo Istvan , propune ca președinte de ședință pe D-l
Kallai Victor. 
Nu se fac alte propuneri.  Se supune la vot propunerea făcută.
Cu 13 voturi pentru se adopt ă HCL nr. 1 din data de 17 ianuarie 2013 privind
alegerea pre ședintelui de ședin ță.
Președintele de ședință ales, preia conducerea ședinței.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct:

2. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitel or și taxelor locale ce vor fi
aplicate în anul 2013.
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei
Nusfalau D-l Mate Radu.
Din cele prezentate de d-l primar, rezulta ca diferenta intre impozitele și taxele locale
aplicate în anul 2012, pentru impozitarea bunurilor declarate la comuna Nușfalău și HGR
nr. 1309/2012, prin care se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2013, este o
diferență minimă.
 Prin aplicarea valorilor din HGR nr. 1309/2012 rezultă o majorare nesemnificativă.
D-na consilier Imre Simona  propune ca impozitele și taxele locale sa fie majorate
conform Hotararii de Guvern. Consideră ca avem cele mai mici impozite comparative cu
alte unității administrative teritoriale din zonă. 
De aceași parere este și D-l consilier Osz Andras
D-l consilier Forizs Laszlo nu este de acord cu majorarea impozitelor și taxelor locale. De
aceasi parere sunt toți consilierii din partea formațiunii UDMR. 
Consideră ca pentru o majorare nesemnificativă nu merită să se expună în fata
electoratului și sa dea explicații pentru majorarea impozitelor și taxelor locale , ținând cont
și de prevederile OUG nr. 3/ 2013 care nu obligă majorarea impozitelor și taxelor locale.
D-na consilier Imre Simona consideră ca atata timp cat valoarea impozitelor și taxelor
locale se regasesc în condiții de trai decente , intretinerea arterelor de circulatie,
amenajarea centrului civic, care implicit duc la cresterea valorii de circulatiei a imobilelor,
din comună, și la creșterea bunăstării cetățenilor, se justifică și aprobarea  așezării,
impozitelor și taxelor locale.
D-l primar prezintă valoarea impozitelor și taxelor locale aplicate în anul fiscal 2012 și
valorile stabilite de HG nr. 1309/2012, pentru anul 2013.
Cu 7 voturi pentru se aproba aplicarea noilor impozite. 
Se majorază impozitele conform Hotararii de Guvern,
După analiza intregului tablou de impozite și taxe se supune la vot proiectul de hotarare 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate în anul 2013.
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Voteaza pentru 7 consilieri 
Impotriva 6 voturi, rezultate din votul consilierilor Forizs Laszlo, Bernat Elena, Dioszegi
Attila, Somogy Balint și Szabo Istvan.
Cu sapte voturi pentru se adoptă HCL nr. 2 din data de 17 ianuarie 2013  privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale ce vor fi aplicate în anul 2013.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct. 

3. Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor existente în patrimonial
comunei și administrarea primariei , catre SC Nu șfală Serv SRL, pe durata
de functionare a firmei

La acest punct al ordinii de zi D-l primar Mate Radu, prezintă o informare din care rezultă
propunerea de  a fi transferate din domeniul privat al comunei  către SC Nușfalău Serv
SRL următoarele mijloace fixe: 1 tractor U 650; 1 remorcă de 5 T., 1 semiremorcă de 2,5
T, 1  vidanjă, 1 buldoexcavator, 1 MIG și autoturismul dacia Logan.
Proiectul de hotarare este initiat tot de primarul comunei. 
Din partea consilierilor , D-l Szabo Istvan este de parere că autoturismul dacia Logan să
rămână în administrarea primăriei; s-a aprobat cumpărarea unui autoturism nou pe
considerentul că un autoturism nu este suficient penru comuna, iar acum se doreste
transferarea autoturismului. 
D-l primar consideră că și SC Nusfalau Serv SRL , reprezintă tot comuna, întrucât unicul
actionar la firmă este consiliul local, care administreaza bunurile comunei.
D-l consilier Varga Mihai consideră că dacă autoturimul Dacia Logan  va fi folosit de
primăria este obligată să plăteasca taxa.
D-na consilier Bernat Elena este nemulțumită de ce este purtat D-l Nagy Sigismund,
muncitorul primăriei cu autoturismul Dacia Logan.
Din partea altor consilieri nu sunt obiectiuni;
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei privind transferul utilajelor
existente în patrimonial comunei și administrarea primariei , catre SC Nușfală Serv SRL,
pe durata de functionare a firmei.
Se supune la vot ; voteaza pentru 7 consilieri 
Impotriva 6 voturi, rezultate din votul consilierilor Forizs Laszlo, Bernat Elena, Dioszegi
Attila, Somogy Balint și Szabo Istvan.
Intrucît prin proiectul de hotarare initiat reglementeaza bunuri de patrimoniu, un poate fi
adoptata cu majoritate absolută, fiind necesar votul a două treim din totalul consilierilor în
functie.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct. 

4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului  comunei Nu șfalău
La acest punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei , la
solicitarea formulată, în ultima ședință de consiliu  local, de către consilierii UDMR și PD.
 Pentru alegerea viceprimarului se fac două propuneri:
D-l Forizs Laszlo  propune pentru funcția de viceprimar pe D-l Szabo Istvan , consilier pe
lista UDMR
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D-l Osz Andras propune pentru funcția de viceprimar pe D-l Foris Csaba , consilier pe
lista PCM
Nu se fac alte propuneri.
D-l consilier Forisz Laszlo propune ca alegerea viceprimarului sa se faca prin vot deschis.
Intrucât Legea administrației publice locale nr. 215/2001 art. 57 alin (3) prevede că
viceprimarul este ales cu votul secret al majorității consilierilor locali în funcție, urmează a
fi folosite buletinele de vot pregatite în acest sens, urmând a fi înscrise propunerile făcute
de catre consilieri.
Pentru a pastra secretul votului exprimat este pregătită urma în care se vor introduce
buletinele de vot.
Se cunoaște de la sedința de constituire ca viceprimarul este ales cu votul majorității
consilierilor în funcție.
Daca nu se obține această majoritate la primul tur se poate organiza al doile tur de
scrutin.
Președintele de ședință cere propuneri cu privire la modul de alegere a viceprimarului.
D-l Varga Mihaly propune ca modalitate de vot , taierea cu o line orizintală a candidatului
care nu este dorit.
Se aprobă în unanimitate ca modalitate de vot , taierea cu o line orizintală a candidatului
care nu este dorit.
Se trece la desfașurarea procesului de vot, pentru alegerea viceprimarului. 
In urma exprimarii votului secret se procedează la deschiderea urnei și numărarea
voturilor valabil exprimate pentru cei doi candidați la functia de viceprimar.
Președintele de sedință în prezenta tuturor consilierilor, sorteaza buletinele de vot pe
candidați și buletinul nul se pune separate.
In prezența tuturor consilierilor, se procedeaza la prezentare fiecărui buletin în parte
pentru a fi vazut numele candidatului în favoarea caruia sa votat, apoi se numără
buletinele pe candidați. 
In urma numărarii voturilor s-a constatat următorul rezultat
Candidatul PCM, Domnul Foris Csaba a intrunit un număr de 7 voturi pentru, 5 voturi
împotrivă.
Candidatul UDMR, D-l Szabo Istvan a întrunit un număr de 5 voturi pentru  și 7 voturi
împotrivă.
Un vot este nul, nu s-a barat nici unul dintre candidați.
Cu un număr de 7 voturi valabil exprimate, D-l Foris Csaba este ales în funcția de
viceprimar al comunei Nușfalău.
Cu șapte voturi pentru se adopt ă HCL nr. 3 din data de 17 ianuarie 2013 privind
alegerea viceprimarului comunei Nu șfalău.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar
2013-2014.

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei ,
avand la baza solicitarea scrisa a Liceului Tehnologic nr. 1  și Scoala Generala Petri Mor
Nusfalau.
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Sunt perentate propunerile motivate cu privire la Proiectul planului de școlarizare pentru
invățământul , preșcolar, prima, gimnazial și preuniversitar, din partea directorilor de scoli.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate. 
Se adoptă în unanimitate proiectul de hotarare prezentat.

Cu 13 voturi pentru se adopt ă HCL nr. 4 din data de 17 ianuarie 2013 privind
aprobarea re țelei școlare pentru anul școlar 2013-2014.
Nefiind alte probleme la ordinea de zi se trece la discutarea unor probleme diverse.
D-na consilier Bernat Elena în calitate de cadru didactic la Scoala generala, se
interesează de modalitatea de decontare a cheltuelilor de transport pentru profesorii
navetiști, întrucât această problemă a fost dezbătută în cadrul sedinței de consiliu la
scoală.
D-l primar raspunde: Directorul de scoala este ordonator secundar de credite, din banii
alocați pentru scoala,din  bugetul comunei se pot aloca bani pentru decontarea navetei.
 D-l Katona –Farnas Alexandru, in calitate de consilier al primarului prezintă o informare
cu privire la modul de organizare a aniversării a 800 de ani de la atestarea documentară
a comunei Nușfalău.
D-l primar prezinta o informare in baza unei solicitări scrise de catre un cetațean al
comunei Nusfalau în persoana  D-lui  Csorvasi Attila –Gyula, care este nemulțumit de
atitudinea D-lui consilier Reinbold Gyorgy-Rudol, care intreține stări conflictuale în rândul
cetățenilor. 
Nefiind alte probleme sedința se încheie.

PREȘEDINTE                                                       SECRETAR
                      KALLAI VICTOR                                           RAD MARIA-ELISABETA
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