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

Încheiat  in  şedinţa  ordinara  din  14  noiembrie   2013  ora  18,  şedinţa  la  care
participa 13 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 .
Convocarea consiliului local  s-a făcut prin  Dispoziţia primarului nr. 670 din 6
noiembrie  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 ordinare din data de 19 septembrie , 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
19 septembrie     2013
 Se supune la vot procesul verbal încheiat în  ședința ordinară din data de  19
septembrie    2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2. Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv, prin numirea

unui nou reprezentant legal al comunei Nușfalău la SC Nusfalau Serv SRL
      3.  Proiect de hotarare  privind  reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a
utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7 to, reglementari pentru
reducerea vitezei precum si amplasarea de indicatoare rutiere pe străzile din
localitatea Nusfalău

4. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuita Composesoratului
urberial Nusfalau a unui compartiment situat in cladirea de la parterul
Blocului de locuinte situat pe str. Petofi Sandor Nr. 

Se supune la vot ordinea de zi prezentata. Se voteaza in unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductive se trece la discutarea primului punct
al ordii de zi.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul
2013

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei  în baza adresei  nr. 5320 a Directiei Generale a Finantelor Publice.
Modul de rectificare a bugetului local este prezentat in anexele atasate
proiectului de hotarare 



In principiu se discuta de sumele foarte mici repartizate pentru rectificarea
bugetului local .
La asistenta sociala suma nu acopera necesrul pentru o luna
Astfel se inregistreaza datorii la bugetul de stat prin neachitarea contributiilor
platite după Angajati.
Daca se solicita certificate fiscal de la DGFP acesta se elibereaza cu datorii. 
In prezenta rectificare pot fi cuprinse aceste sume insuficiente pentru capitolele
vizate.
Nu sunt obiectii cu privire la cele consemnate 
Se prezinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
Se supune la vot 
Se voteaza în unanimitate.
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 33 din 14 noiembrie 2013 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la urmatorul punct:

2. Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv, prin
numirea unui nou reprezentant legal al comunei Nușfalău la SC
Nusfalau Serv SRL

La acest  punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei .
Au fost  autoritati publice locale la care in urma verificarilor efectuate s-a propus
modificarea reprezentantului legal al firmei , in sensul ca reprezentantul legal sa
nu fie primarul ci o alta persoană.
Luând in considerare ca în prezent  exista personal în aparatul de specialitate al
primarului  care poate fi desemnat ca reprezentant al comunei în SC Nusfalau
Serv SRL, s-a initiat un proiect de hotarare in acest sens
Proiectul de hotarare este initiat de primarul comunei.
Ca  reprezentant al comunei în SC Nusfalau Serv SRL este propus d-l Szabo
Istvan.
Nu sunt obiectii cu privire la cele propuse.
Se supune la vot proiectul de hotarare initiat
Se voteaza in unanimitate
Cu 13 voturi pentru se adopta HCL nr. 34 din data de 14 noiembriue 2013 prin
numirea unui nou reprezentant legal al comunei Nușfalău la SC Nusfalau
Serv SRL
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea
următorului punct.

3. Proiect de hotarare  privind  reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi
a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7 to, reglementari
pentru reducerea vitezei precum si amplasarea de indicatoare rutiere pe străzile
din localitatea Nusfalău
Acest proiect de hotarare a fost initiat de primarul comunei .
Se doreste includerea unor reglementari legale de circulatie valabile pentru
strazile comunei Nusfalau . In urma modernizari unor strazi comunale din bani
publici circulatia pe acete drumuri a unor masi de mare tonaj contribuie la



distrugerea drumului , circulatia cu viteza prea mare de asemenea contribuie la
provocarea de accidente.
Pentru evitarea acestor neajunsuri se doreste introducerea unor reglementari
legale pe bază de restricții  care trebuie dovedite , și întarite pe baza unor
indicatoare rutiere.
Masurile stabilite  sunt prezentate primarul comunei D-l Mate Radu.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate.
Se prezinta proiectul de hotarare .
Se supune la vot 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 35 din 14 noiembrie 2013 privind
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a utilajelor cu masa totală
maximă autorizată mai mare de 7 to, reglementari pentru reducerea vitezei
precum si amplasarea de indicatoare rutiere pe străzile din localitatea
Nusfalău
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi 

4. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuita Composesoratului
urberial Nusfalau a unui compartiment situat in cladirea de la parterul Blocului de
locuinte situat pe str. Petofi Sandor Nr. 
La acest punct al ordinii de zi nu s-a initiat proiect de hotarare
S-a constatat ca Composesoratul este o organizatie cu profit, motiv pentru care
nu se poate atribui un sediu in mod gratuit.
Modalitatea legala de acordare a unui spatiu este prin concesiune cu
respectarea prevederilor legale. 
Intrucat nu s-a intocmit documnetatia necesara pentru concesiune ,
documentatie care ar trebui aprobata  prin hotarare de consiliu, acest punc la
ordinea de zi nu poate fi dezbatut.

Se trece la discutarea problemelor diverse:
- Se discută cererea Asociatiei Culturale Baro Banffi Gyorgy prin care se solicita
bani pentru functionare
D-l primar este de parere sa fie invitata D-na Posta Rozalia pentru a da detalii
Se pune in discutie plata banilor de naveta pentru proifesori
D-l primar considera ca D-l director de la scoala ar trebui sad ea detalii cu privire
la situația bugetara a scolii, s-au facut lucrari  pentru care nu sunt asigurate
surse de finantare.
Consilierii considera ca deficientele de studii la copii din scoala gimnaziala se
datoreaza si faptului ca profesorii pe specialitati romana , maghiara , matematica
nu au continuitate se schimba an de an si astfel nu poate fi trasi la raspundere
nimeni pentru insuccesul elevilor.
S-a hotarat ca d-l Maier sa fie invitat la urmatoarea sedinta de consiliu .

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi sedinta se incheie.
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