
Nr. 5 din  27 iunie   2013

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

Încheiat in şedinţa ordinara din 27 iunie    2013 ora 18, şedinţa la care participa
12 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local. 
Consilieri absenti D-l Szabo Istvan
La această ședință nu sunt invitați și nici 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. 207 din 20
iunie 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
viceprimarul comunei, D-l Foriz Csaba  si secretarul  comunei D-na Rad Maria-
Elisabeta .
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele
şedinţei  extrordinare  din  data  de  30  aprilie   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
30 aprilie   2013
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de  30
aprilie 2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare  privind acordul de principiu pentru încheierea
parteneriatului între Instituţia Prefectului –Judeţului Sălaj şi comuna Nușfalău în
vederea implementării proiectului  „e-SĂLAJ - Administra ţie modern ă în
slujba cet ăţeanului ” 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei pentru gestionarea
activităților de ecarisare a teritoriului
Se supune la vot ordinea de zi prezentată; se voteaza în unanimitate. 
Nemaifiind alte probleme la partea introductivă se trece la discutarea primului
punct al ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare  privind acordul de principiu pentru încheierea
parteneriatului între Instituţia Prefectului –Judeţului Sălaj şi comuna Nușfalău în
vederea implementării proiectului  „e-SĂLAJ - Administra ţie modern ă în
slujba cet ăţeanului ” 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei Nusfalau.



Din expunerea de motive prezentată rezultă  că  opera ţiunea 3.2.1 „Sus ţinerea
implement ării  de  solu ţii  de  e-guvernare  şi  asigurarea  conexiunii  la
boadband, acolo unde este necesar”, aferent ă Axei Prioritare III „TIC pentru
sectoarele privat  şi  public”  din cadrul  Programului  Opera ţional  Sectorial
„Cre şterea  Competitivit ăţii  Economice”,  este  gestionat ă  de  Ministerul
Comunica ţiilor  şi  Societ ăţii  Informa ţionale  prin  Organismul  Intermediar
pentru Promovarea Societ ăţii Informa ţionale si are alocat ă pentru perioada
2007-2013 suma de 62,8 milioane euro. 

În urma  primului apel de proiecte  specific opera ţiunii men ţionate anterior
au fost depuse 111 proiecte, din care au fost contr actate proiecte în valoare
de 114,7 milioane lei, dintr-un buget total de 105 milioane lei. 

Pentru utilizarea integral ă a bugetului alocat opera ţiunii 3.2.1., Organismul 
Intermediar  pentru  Promovarea  Societ ăţii  Informa ţionale  a  lansat  un  al
doilea apel de proiecte  cu un buget total de 142 milioane lei, care la dat a
lans ării,  septembrie  2009,  reprezenta  diferen ţa de buget  neutilizat ă  după
finalizarea primului apel de proiecte.

Ca  urmare  a  cre şterii  cursului  de  schimb  EURO/  RON,  bugetul  total  a l
opera ţiunii 321 a fost in valoare de 267 milioane lei, ce ea ce prin raportare
la valoarea contractat ă a primului apel de proiecte şi la bugetul celui de-al
doilea apel de proiecte, a rezultat un buget neutil izat de 10,3 milioane lei. 

Faţă  de  cele  prezentate  anterior,  prin  raportare  la  val oarea  total ă  a
proiectelor  depuse  în  cadrul  celui  de-al  doilea  ape l  de  proiecte  specific
opera ţiunii 321 şi în scopul utiliz ării integrale a fondurilor alocate acestei
opera ţiuni,  s-a  aprobat  majorarea  bugetului  celui  de-al  d oilea  apel  de
proiecte al opera ţiunii men ţionate cu 10,3 milioane lei, rezultând un buget
total de 152,3 milioane lei.

Solicitanti eligibili

Institutii  publice  centrale  si/sau  entitati  aflate  in  subordinea/coordonarea
institutiilor publice centrale, numai cu acordul ordonatorilor principali de credite.

Activitati eligibile
Achizitionarea de sisteme informatice de eficientizare si modernizare a serviciilor
publice  oferite  cetatenilor  (achizitionarea  serviciilor  de  dezvoltare  si
implementarea  solutiilor  software  si  integrarea  aplicatiilor  folosite,  respectand
etapele  clare  de  dezvoltare  a  proiectului:  analiza  cerintelor,  proiectare,
implementare si testare) – activitate obligatorie
Instruirea personalului  care  va  utiliza  produsele  software  implementate  si  cel
care va asigura mentenanta – activitate obligatorie
Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie



Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere
al securitatii aplicatiei – activitate obligatorie
Achizitionarea  de  servicii  de  consultanta  pentru  pregatirea  si  managementul
proiectului,  inclusiv  servicii  de  asistenta  juridica  pentru  realizarea  achizitiilor
publice
Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu exista si este necesara
pentru implementarea proiectului)
Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea
proiectului
Achizitionarea  si  implementarea  de  solutii  de  semnatura  electronica  si  plata
electronica
Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul
cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor
structuri de date existente
Dezvoltarea continutului initial necesar pentru implementarea proiectului 
Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
Achizitionarea  de  echipamente  si  dotari  justificate  din  punct  de  vedere  a
implementarii  proiectului  (care  pot  include:  servere,  calculatoare  tip  desktop,
portabile  (numai  pentru echipa de implementare),  monitoare,  echipamente de
retea,  dispozitive  pentru  conectare,  echipamente  periferice,  dotarea
corespunzatoare a centrului de date, etc.)
Cheltuieli  de investitii  trebuie sa constitue  minim 85%  din cheltuielile  eligibile
totale ale proiectului.
Echipamentele achizitionate prin proiect pot fi folosite doar de institutii  publice
aflate in subordinea sau in coordonarea solicitantului.
Nu este permisa utilizarea echipamentelor achizitionate prin proiect de catre o
persoana de drept privat, indiferent de actionariat.
Beneficiarul  se va  angaja ca prin contractul/contractele  incheiate  pe perioada
implementarii cu diversi furnizori  sa asigure  obligatoriu garantia si mentenanta
aplicatiei.
   
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate de primarul comunei 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat 

Se voteaza în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 18 din
data de 27 iunie 2013 hotarare  privind acordul de principiu pentru
încheierea parteneriatului între Institu ţia Prefectului –Jude ţului S ălaj şi
comuna Nu șfalău în vederea implement ării proiectului  „e-S ĂLAJ -
Administra ţie modern ă în slujba cet ăţeanului” 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct:

2. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei pentru gestionarea
activităților de ecarisare a teritoriului



Această activitate se face în conformitate cu prevederile OG 47 2005 privind
reglement ări de neutralizare a de şeurilor de origine animal ă,
Ordonanţa stabileşte strategia şi cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, activitate publică de
interes naţional.
Deşeurile de origine animală se neutralizează în unităţi autorizate şi aprobate
sanitar-veterinar şi de mediu în condiţiile legii.
Din expunerea prezentata de primarul comunei rezultă obligatia ce revine
Consiliului Local cu privire la această activitate. 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat 
Se voteaza în unanimitate. Cu 12 voturi pentru se adoptă HCL nr. 19 din data
de 27 iunie 2013 hotarare  privind  desemnarea persoanei pentru
gestionarea activit ăților de ecarisare a teritoriului.
Nefiind alte probleme la ordinea de zi sedinta se d eclara închisa.

PRESEDINTE                                                SECRETAR
                    SOMOGYI BALINT                                  RAD MARIA-ELISABETA


