
Nr. 2 din  28 februarie  2013

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 28 februarie  2013 ora 18, şedinţa la care participa 11
consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local. 
Consilieri absenti d-nul Foris Csaba, absent motivat, pe probleme de sanatate și  D-l
Dioszegi Attila, care și-a prezentat demisia.
La această  ședință  este invitat  D-l Szabo Istvan  care  participă  în  calitate de viitor
consilier local, la solicitarea facută de organizația judeteană a UDMR, de validare a unui
mandat de consilier local pe locul ce urmeaza a fi declarat  vacant.
 Din proprie inițiativ nu participă nimeni.
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. 70 din 20 februarie
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,  viceprimarul  comunei,  D-l  Forizs  Csaba  este
absent pentru motive de sanantate.
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  şedinţei
ordinare din data de 17 ianuarie 2013, 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 17
ianuarie  2013
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  17 ianuarie
2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor cuprinse în  patrimoniul comunei
Nusfalau și administrarea primăriei , catre SC Nușfală Serv SRL, pe durata de
functionare a firmei, conform anexei la prezenta hotarare
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei și Regulamentului de
organizare şi  funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice
în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul aparatului de specialitatea
al primarului comunei Nușfalău
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 6.  Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri și cheltueli pentru anul
2013 la SC Nușfalau serv SRL, precum și încheierea exercițiului bugetar pentru anul
2012
7. Proiect de hotarare privind finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul
2012
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților
comunei Nușfalău
9.  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru lucrarea de
extindere PUZ SC Rehi SRL
10.. Proiect de hotarare privind invalidarea mandatului de consilier local al D-lui
Dioszegi Attila
 11. Proiect de hotarăre privind validarea mandatului de consilier al D-lui Szabo Istvan

Se supune la vot ordinea de zi prezentată
Inainte de votarea ordinii de zi D-l consilier Forizs  Laszlo cere modificarea punctelor
înscrise la ordinea de zi după cum urmează:
La pct. 1 proiectul de hotarare privind invalidarea mandatului de consilier local al D-lui
Dioszegi Attila
La pct. 2 proiectul de hotarăre privind validarea mandatului de consilier al D-lui Szabo
Istvan
La pct. 3.Proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor
specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul aparatului de
specialitatea al primarului comunei Nușfalău
La pct. 4 Proiectul de hotarare  privind transferul utilajelor cuprinse în  patrimoniul
comunei Nusfalau și administrarea primăriei , catre SC Nușfală Serv SRL, pe durata de
functionare a firmei, conform anexei la prezenta hotarare
La pct. 5 Proiectul de hotarare privind aprobarea  Organigramei și Regulamentului de
organizare şi  funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
La pct. 6. Proiectul de hotarare privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă
La pct. 7 Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pe anul
2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
La pct. 8 Proiectul de hotarare privind finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare
pentru anul 2012
La pct. 9. Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru
lucrarea de extindere PUZ SC Rehi SRL
La pct. 10 Poiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a
localităților comunei Nușfalău
La pct. 11 Proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri și cheltueli
pentru anul 2013 la SC Nușfalau serv SRL, precum și încheierea exercițiului bugetar
pentru anul 2012
Nu sunt obiecții cu privire la solicitarea facută; Se supune la vot propunerea de
modificarea a renumerotării punctelor de la ordinea de zi . Se voteaza în unanimitate. 
Se prezintă ordinea de zi modificată:
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1 Proiect de hotarare privind invalidarea mandatului de consilier local al D-lui Dioszegi
Attila
2. Proiect de hotarăre privind validarea mandatului de consilier al D-lui Szabo Istvan
3.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în
vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul aparatului de specialitatea al
primarului comunei Nușfalău
 4. Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor cuprinse în  patrimoniul comunei
Nusfalau și administrarea primăriei , catre SC Nușfală Serv SRL, pe durata de
functionare a firmei, conform anexei la prezenta hotarare
5. Proiect de hotarare privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
6. Proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei și Regulamentului de organizare
şi  funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

7 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe
anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
 8. Proiect de hotarare privind finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul
2012
9. Poiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților
comunei Nușfalău

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru lucrarea de
extindere PUZ SC Rehi SRL

 11. Proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri și cheltueli pentru anul
2013 la SC Nușfalau serv SRL, precum și încheierea exercițiului bugetar pentru anul
2012
Se supune la vot; se votează în unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la discutarea primului punct al
ordinii de zi. 

1 Proiect de hotarare privind incetarea  mandatului de consilier local al D-
lui Dioszegi Attila
Acest proiect de hotarare este initiat de primarul comunei Nusfalau D-l Mate Radu și are
la baza demisia scrisă a D-lui Dioszegi Attila, înregistrată la nr. 613 din 04.02.2013.
Se prezintă referatul privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Dioszegi
Attila, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. In referatul prezentat se ia act de
prevederile art. 9 și 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu
modificările și completările ulterioare, care reglementează : ” în toate situațiile de
încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local
adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia
act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotararea va
avea la bază, în toate cazurile un referat constatator semnat de primar și secretar. 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei privind incetarea
mandatului de consilier local al D-lui Dioszegi Attila
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Se supune la vot. Votează pentru 7 consilieri, împotrivă D-l Varga Mihaly, D-l Osz
Andras, D-l Torkos Csaba și D-l Kallai Victor.
Cu 7 voturi pentru se adoptă HCL nr. 5 din 28 februarie 2013 privind incetarea
mandatului de consilier local al D-lui Dioszegi Att ila.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

2. Proiect de hotarăre privind validarea mandatului de consilier al D-lui Szabo
Istvan

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nușfalău, avand la bază adresa nr. 9/04.02.2013 a Organizației judete a UDMR, prin
care se comunică, următorul candidat de la alegerile locale din iunie 2012 de pe lista
UDMR. Din adresă rezultă ca D-l Szabo Istvan,  este membru al organizației UDMR și
în prezent, și in consecință se solicită validarea mandatului de consilier local.
In vederea validării mandatului de consilier local a d-lui Szabo Istvan se prezinta
referatul intocmit de secretarul unității administrativ teritoriale. 
Comisia de validate constituită prin HCL nr. 14 din 2 iulie 2012, formată din Borz
Marinel-Ioan presedinte, Bernat Elena secretar, Osz Andras, Imre Simona, Kallai Victor
membrii, analizează propunerea făcută și constată nu sunt incompatibilități cu privire la
alegerea D-lui Szabi Istvan în funcția de consilier local.
Comisia de validare incheie procesul verbal de validare a mandatului de consilier în
Consiliul local al Comunei Nușfalău, pentru D-l Szabo Istvan.
In continuare se prezintă proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Nsfalau. 
Se supune la vot. Votează pentru 10 consilieri. D-l Varga Mihaly se abtine. 
D-l consilier Osz Andras face următoarea mențiune: să nu se considere eroare faptul ca
la hotararea anterioară privind incetarea mandatului de consilier local al D-lui Dioszegi
Attila a votat împotrivă și acum votează pentru, dar parerea dansului este ca nu poate fi
taxată o persoana pentru modul în care a votat, și astfel să fie obligat să-și dea demisia,
se referă la persoana D-lui Dioszegi Attila.
Intrucat nu are nimic împotriva alegeri D-lui consilier Szabo Istvan, a votat pentru.
Cu 10 voturi pentru se adotpă HCL nr. 6 din 28 februarie 2013, privind validarea
mandatului de consilier al D-lui Szabo Istvan.
După validarea mandatului D-l  Szabo Istvan depune jurământul de credință cu mana
pe constituie și biblie.
După învestirea în funcția de consilier  D-l Szabo Istvan mulțumește consilierilor pentru
încrederea acordată și își exprimă dorința de a conlucra în interesul comunitîții locale.
Intrucât doi consilieri au acelasi nume si prenume, pentru consilierul nou validat după
nume se va inscrie junior.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor
specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul aparatului de
specialitatea al primarului comunei Nușfalău.
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarul
comunei . 

Se aduce la cunostință consilierilor ca organigrama a fost modificată în acest
sens, creându-se postul de administrator public, organizarea concursului fiind
condiționat de adoptarea  prezentului proiect de hotarăre.
Se prezintă proiectul de hotarâre  privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor
specifice în vederea ocupării funcției de administrator public, inscriese în anexa la
prezentul proiect de hotarare.
D-na consilier Bernat Elena cere sa se modifice pct. II  ”Criteriile specifice în vederea
ocupării funcției de administrator public ” lit. b, experiența minimă 3 ani în funcția de
conducere la experiența minimă 6 ani în funcția de conducere.
D-l consilier Borz  Marinel consideră ca experiența de 3 ani este suficientă, întrucât în 3
ani o persoană competentă își poate afirma calitatile menegeriale.
Se supune la vot. Forma propusa de D-na Bernat Elena , votează pentru 7 consilieri 
Impotrivă D-l Osz Andras, Torkos Csaba, Kallai Victor
Abtineri D-l Varga Mihaly

Cu 7 voturi pentru se adoptă HCL nr. 7 din data de 28 februarie 2013 privind
aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribu ţiilor specifice în vederea ocup ării
func ţiei de administrator public la nivelul aparatului d e specialitatea al primarului
comunei Nu șfalău.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

4. Proiect de hotarare  privind transferul utilajelor cuprinse în  patrimoniul
comunei Nusfalau și administrarea primăriei , catre SC Nușfală Serv SRL, pe durata de
functionare a firmei, conform anexei la prezenta hotarare

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarului comunei.
Se prezinta anexa cuprinzand utilajele propuse pentru a fi transferate 
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat
Voteaza pentru 7 consilieri 
Impotrivă: Szabo Istvan, Szabo Istvan junior, Forizs Laszlo, Bernat Elena, Somogyi
Balint.
Intrucât pentru adoptarea hotararie este nevoie de votul a 2/3 din consilierii în funcție ,
hotararea nu se adoptă.
D-l primar face următoarea mențiune: este pentru a doua oară cand acest proiect de
hotarare este respins, nu se argumentează motivul respingerii, respectă hotararea
consilierilor, dar  firma fara a dispune de utilaje nu poate face perstări servicii, va fi
nevoită să închirieze utilaje. In aparatul de specialitatealprimarului nu sunt angajați și
are utilaje, la firmă sunt angajați și nu are utilaje. Ce parere aveți de o asemenea
situați?
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

5. Proiect de hotarare privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Din cele prezentate rezultă că se impune reorganizarea comitetului local pentru situații
de urgență intrucat membrii care sunt inscris în hotararea veche nu mai corespund
realității, intrucat s-a schimbat viceprimarul comunei, actualșul viceprimar este Foris
Csaba și seful serviciului SVSU, actualul sef fiind Orban Adina -Xenia
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate 
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat votează pentru 12 consilieri. Cu 12
voturi pentru se adoptă HCL nr. 8 privind reorganizarea comitetului local p entru
situa ţii de urgen ţă
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei și Regulamentului de
organizare şi  funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Se prezintă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar, asemenea
și organigrama
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate 
Se supune la vot proiectul de hotarare prezentat votează pentru 12 consilieri. Cu 12
voturi pentru se adoptă HCL nr. 9 privind aprobarea  Organigramei și
Regulamentului de organizare şi  func ţionare a serviciului voluntar pentru situa ţii
de urgen ţă
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

7 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes
local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.
Din cele prezentate rezultă necesitatea adoptării acestei hotarari întrucate stă la baza
calculului de ore muncă prestate în folosul comunității de catre beneficiarii de ajutor
social. Orele muncă se calculează proporțional  cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiză familia sau persoana singură cu tarif orar corespunzător salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată raportat la durata medie lunară atimpului de muncă.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate . Se prezintă proiectul de hotarare initiat.
Se supune la vot . Votează pentru 12 consilieri. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr.
10 din data de 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului de ac ţiuni şi lucr ări de
interes local pe anul  2013, pentru repartizarea orelor de munc ă prestate lunar de
către persoanele majore apte de munc ă din familia beneficiar ă de ajutor social.
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

8. Proiect de hotarare privind finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru
anul 2012

6



La acest punct al ordinii de zi se prezintă proiectul de hotarare initiat de primarul
comunei .
Hotararea este necesară pentru justificarea banilor cheltuiți din fondul de rulmant în
cursul anului 2012  pentru sectiunea investi’ii și nu au fost reconstituiți la finele anulul
2012. 
Se prezinta proiectul de hotarare 
Se  supune la vot, Se votează  în unanimitate.
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 11 din data de 28 februarie 2013 privind
finan țarea deficitului sec țiunii de dezvoltare pentru anul 2012
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct.

9. Poiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a
localităților comunei Nușfalău

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei
Nusfalau, in baza constatării facute de Camera  de Conturi Sălaj, asupra mdului de
organizare și desfașurare a serviciului de salubrizare a localităților componente ale UAT
Nușfalău, constatîndu-se că in anul 2011 aceasta a fost realizată pe bază de contracte
de prestări servicii încheiate cu doi operatori economici, fără a respecta prevederile
Legii nr. 101/2006 privind delegarea gestiunii serviciului sau prin gestiune directă.
Ținînd cont de recomandarea facuta s-a întocmit un Regulament de salubrizare, un
Caier de sarcini, care în urma aprobării lor prin Hotararea Consiliului Local , incare se
va stabili și  modul de atribuirii a serviciului.
Se prezinta proiectul de hotarare , se supune la vot. Se votează în unanimitate. 
Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de
salubrizare a localit ăților comunei Nu șfalău
Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea următorului
punct

10. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru
lucrarea de extindere PUZ SC Rehi SRL
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este initiat de primarul comunei
Nusfalau
Are la bază un studiu de oportunitate întocmit de o firmă autorizată la solicitarea firmei
SC Rehi SRL. Studiul de oportunitate prevede elementele ce fac obiectul PUZ-ului. 
Hotararea Consiliului Local este documentul care conferă siguranță ca la prezentarea
PUZ-ului final se va adopta hotararea .

Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate . Se prezintă proiectul de hotarare .
Se supune la vot. Se votează în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adopt ă  HCL nr.
13 privind aprobarea studiului de oportunitate pent ru lucrarea de extindere PUZ
SC Rehi SRL

11. Proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri și cheltueli
pentru anul 2013 la SC Nușfalau serv SRL, precum și încheierea exercițiului bugetar
pentru anul 2012
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Acest punct al ordinii de zi se amană.
Diverse.
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