
Nr. 3 din  4 aprilie  2013

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 4 aprilie   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  participă,  în  calitate  de  invitat,   administratorul  de la  SC
Nusfalau serv SRL , D-l Varga Laszlo, 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. 86 din 25
martie  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 .
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele
şedinţei  ordinare  din  data  de  28  februarie   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
28 februarie   2013
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în  ședința ordinară din data de  28
februarie  2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1. Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2013 și
încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2012

2. Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului pentru SC Nușfalău Serv
SRL și încheirea exercițiului bugetar pentru anul 2012.

Ordinea de zi prezentata conform Dispoziției nr. 86/2013, emisă de primarul
comunei Nușfalău se solicită a fi modificată, prin inscrierea la punctual 1 .
alegerea presedintelui de ședință , intrucît mandatul de trei luni calendaristice
pentru D-l Kallai Victor fostul președinte a expirat. D-na contabila propune ca
încheierea exercițiului bugetar să se aprobe printr-o hotarare aparte. Se  prezintă
ordinea de zi modificată:
1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință
 2.Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2013    
3. Proiect de hotarare privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2012
 4.Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului pentru SC Nușfalău Serv SRL
pe anul 2013 și încheirea exercițiului bugetar pentru anul 2012.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, Se votează în unanimitate. 
Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință
La acest punct al ordinii de zi propunerea pentru alegerea președintelui de
ședință estă făcută de D-l consilier Szabo Istvan , care-l propune ca președinte
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de ședință pe D-l Somogyy Balint. Nu se fac alte propuneri . Se supune la vot
propunerea facută. 
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 13/A din data
de 4 aprilie 2013 privind alegerea pre ședintelui de ședin ță.
Nefiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi se trece la  discutarea
următorului punct.

2. Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2013
La  acest punct al   ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei , D-l Mate Radu
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului  este intocmit și prezentat de d-
l primar Mate Radu.  D-na contabilă Ambrus Piroska, prezintă anexele la
proiectul de buget.
Se prezintă indicatorii pentru partea de venituri la bugetul local .
D-na consilier Imre Simona intreabă: care este motivul pentru care veniturile de
la taxa de eliberare a autorizatiei de construire, s-a dublat față de anul 2012.
D-na contabilă explică : Comisia județeană de buget care a dat un aviz de
principiu pentru proiectul de buget pe anul 2013, a solicita acest lucru pentru a
asigura  un echilibru.
Trebuie cunoscut faptul ca  bugetul planificat pentru anul 2013 nu poate fi mai
mare decât bugetul realizat pentru anul 2012. 
Se prezintă modul de repartizare a sumelor pentru partea de cheltueli.
-la capitolul carți și publicații se dorește publicarea monografiei comunei
Nușfalău, editată de d-l profesor Major Nicolae
- s-a alocat sumă pentru plata cotizațiilor la GAL Valea Crasnei,GAL Valea
Barcăului, Asociația Someș Tisa și ECODES.
- s-au alocat fonduri pentru intervenții pe linie de situații de urgență, în urma
apelurilor făcute de catre cetațeni la 112, intervenții care puteau fi rezolvate de
către SVSU, cu motopompa dindotare.
- la capitolul Invățământ , intre suma alocată conform proiectului de buget și
suma solicitata de catre Scoala Gimnazială Petri Mor, este o diferență de 40 mii
lei ,  care se compune în mare parte din suma necesară pentru  acoperirea
cheltuelilor cu  naveta profesorilor. Cheltuelile pentru reparatiile capitale ce
urmeaza a fi efectuate urmează a fi plătite de către primarie din bugetul aprobat. 
Cheltuelile pentru naveta profesorilor este o sumă care trebuie cuprinsă la
cheltueli de personal , unde s-a stabilit un plafon de catre DGFP Salaj , care nu
poate fi depășit. Acel plafon planificat nu este suficient pentru acoperirae
cheltuelilor cu salariile , și nu poate fi încarcat în mod artificial cu suma necesară
pentru navetă.
Practic cheltuelile necesare pentru funcționarea școlii sunt asigurate.
In bugetul pe anul 2013 se prevede ca pentru orice lucrare angajata trebuie
asigurați toți banii inainte de contractarera lucrării. Este o situație neplăcută
pentru ca pana la asigurarea banilor se termina anul , lucrările nu pot fi efectuate
în condiții de siguranță, în sezonul rece, astfel se institute un cerc vicios pentru
bugetul local . Nu se pot angaja lucrări multianuale.
Liceul tehnologic nr. 1 a solicita un buget justificat și echilibrat, fiind acoperit în
totalitate în proiectul de buget prezentat.
D-l consilier Forizs Laszlo propune ca suma alocată pentrtu Scoala generala sa
fie suptimenmtată și cu fonduri proprii din bugetul local.D-l primar propune ca
Scoala Gimnaziala sa evidențieze datoriile  pe care le are de plătit.
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D-l consilier Forizs Laszlo propune majorarea cheltuelilor la Asociații cu 40 mii
lei.
D-na consilier Bernat Elena , solicită bani pentru efectuarea unor lucrări de
modernizare la Caminul Cultural Bilghez, constând în amenajarea bucatariei,
vestiar, toaletă.
- D-l primar  informează consilierii ca există posibilitatea cumpărării terenului din
imediata vecinătate a Caminului cultural , care este de vanzare, teren pe care
există o anexă care poate fi modernizată  conform propunerilor facute de D-na
Bernat Elena. Terenul este necesar întrucât accesul la camin este limitat.
-D-l primar urmează sa solicite efectuarea unei expertise din care sa rezulte
pretul de circulație a terenurilor din acea zonă, pentru a avea termen de
comparație vis a vis de prețul solicitat de proprietar.
-D-l consilier Szabo propune sa se cumpere terenul și sa se finalizeze investiția
în acest an.
-D-l primar propune menținerea sumei alocate pentru zone verzi pentru a avea
posibilitatea amenajării spațiilor pentru aniversarea a 800 de ani programata a
avea loc in luna iunie.
La capela din cimitir se propune amenajarea unor pereți mobile pe lateralele
terasei, pentru a estompa curenții de aer.
Tot pentru infrumusețarea comunei se propune repararea străzilor pentru
evenimentul programat a avea loc în luna iunie.
Amenajarea de trotuare pe de la primărie pan ape str. Apei, pe str. Hostak.
-D-na consilier Imre Simona se interesează de destinația veniturilor realizate la
piață, de 32 mii lei.
Propune reabilitarea termica a blocurilor.
-D-l primar informează ca banii incasati la piață urmează a fi folosiți pentru
amenajarea unui gard.
-D-na consilier Imre Simona propune amenajarea unei piețe în fașa
restaurantului Grosman, pe terenul ce constitue proprietatea comunei .
- D-na Rad Maria-Elisabeta solicită alocarea unor fonduri pentru extinderea
iluminatului public stradal.D-
- D-l primar se angajează ca în urma unor rectificari bugetare pentru anul 2013
se vor aloca fonduri și la acest capitol.
- D-l consilier Forizs Laszlo propune sa se ia bani de la asfaltare și sa se
suplimenteze banii alocați pentru scoala.
- D-l primar propune alocarea de bani in urma rectificarilor bugetare  pentru
reabilitare, modernizare scoala, cumpararea casei din Bilghez pentru marirea
domeniului public ce apartine caminului cultural din Bilghez, și extinderea rețelei
de alimentare cu apă a satului Bilghez, extinderea iluminatului public stradal pe
str. Petofi Sandor și în zona pivnițelor, alocarea de fonduri pentru asociați Culte,
precum și amenajarea unei piețe agroalimentare.
- D-l Consilier Osz Andras propune amenajarea unui teren de sport în satul
Bilghez.
- D-l consilier Forizs Laszlo propune amenajarea unei bai comunale pentru
comunitatea de romi. 
- D-l consilier Kallai Victor propune gasirea de fonduri și pentru comunitatea de
romi. 
- D-l primar propune asfaltarea unei străzi de 3 km. în comunitatea de romi.
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Nefiind alte discuții la acest punct al ordinii de zise propune adoptarea bugetului
local pentru anul 2013. Nu sunt obiecții se adoptă proiectul de buget în
unanimitate. 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 14 din 4 aprilie 2013  privind adoptarea
bugetului local pentru anul 2013  
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul
2012
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei, D-l Mate Radu. Suma totală pentru bugetul pe anul 2012 este de
5.302,63 mii lei, sumă cheltuită pentru sectiunea de functionare și sectiunea de
dezvoltare.
Nu sunt obiecții cu privire la ce perezentate. Se supune la vot proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei privind încheierea exercițiului bugetar pentru
anul 2012.
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 15 din data
de 4 aprilie 2013 încheierea exerci țiului bugetar pentru anul 2012

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la următorul punct. 

 4. Proiect de hotarâre privind adoptarea bugetului pentru SC Nușfalău
Serv SRL pe anul 2013 și încheirea exercițiului bugetar pentru anul 2012.
Acest punct al ordinii de zi este prezentrat de catre administratorul firmei
Nusfalau Serv SRL, d-l Varga Laszlo.
Se menționează faptul că s-au alocat bani pentru cursuri de calificare în vederea
angajarii de fochiști și coșerit.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate . Se supune la vot. 
Se votează în unanimitate.
Se supunela vot proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
Se votează în unanimitate. Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 16 din data
de 4 aprilie 2013 privind adoptarea bugetului pentr u SC Nușfalău Serv SRL
pe anul 2013 și încheirea exerci țiului bugetar pentru anul 2012.

Nemaifiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi  ședința se încheie.

PREȘEDINTE                                                         SECRETAR
                    SOMOGYI BALINT                                   RAD MARIA-ELISABETA
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