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Nr. 5484 din 25.07.2019 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 8 
Incheiat azi 25 iulie  2019   

 
 în sedintă extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul 
comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 255 din 22 iulie  2019  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 133 
alin (2)  lit. a din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ 
Sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : nu sunt 
Din proprie initiativă la această ședintă nu participă nimeni 

           Invitați la ședință nu sunt. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin (1) din OUG nr. 
57 din 2019 privins Codul Administrativ  
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  comunei D-na Rad Maria-Elisabeta.  
Doamnul președintă de sedință, Forizs Laszo, salută prezenta domnilor consilieri 
la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 138 alin (15) din OUG nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ procesul verbal  si documentele  şedinţei ordinare , din data 
de 4 iulie 2019,  au fost prezentate consilierilor,  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 , se votează 
în unanimitatea.  
Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă, se depun într-
un dosar special al şedinţei, numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă 
şi de secretarul general al comunei , după aprobarea procesului-verbal, conform 
reglementărilor de la art. 138 alin (16)  din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
In conformitate cu prevederile art.135 alin (1) din Codul administrativ, proiectul 
ordinii de zi  se redactează de către secretarul general al comunei,și 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
anexă la documentul de convocare la propunerea primarului,  în condițiile legii și 
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se aprobă cu majoritate simplă  la propunerea primarului,  care a cerut 
convocarea consiliului local ( art. 135 alin 7- din Codul administrativ) 
Se prezintă proiectul ordinii de zi : 
 

1. Proiect de hotarâre privind actualizarea  prețului manoperei pentru lucrarea ” 
Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău , loc. Nușfalău, Județul 
Sălaj. 
2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și Criteriilor 
de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor 
pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția națională pentru 
Locuințe. 
3. Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 
8 mp. teren din domeniul public, situat ăe strada Oborului ( lângă stația de 
autobuz). 
 
Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la proiectul ordinii  de zi prezentate. 
Se supune la vot,  se votează în unanimitate.  
În unanimitate se adoptă ordinea de zi pentru ședința extraordinară. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotarâre privind actualizarea  prețului manoperei pentru 

lucrarea ” Canalizare menajeră și stație de epurare comuna Nușfalău , loc. 
Nușfalău, Județul Sălaj. 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 
comunei domnul Mate Radu ,  

Din cele prezentate rezultă că lucrarea de canalizare este o lucrare 
MULTIANUALĂ. Contractul de lucrări cu  nr. de înregistrare achizitor 2561/08.05.205; 
nr. înregistrare beneficiar 2427/08.05.2015, conform actului adițional are termen de 
finalizare 31 mai 2019. Pentru perioade 1 ianuarie 2019- 31 mai 2019 se solicita de 
catre antreprenor aplicarea prevederilor OUG nr. 114/2018, în vederea actualizării 
tarifului orar pentru manopera prestată. 

Nu sunt obiectii din partea consilierilor în acest sens.  
Se prezită devizul general în care este evidentiată diferenta de pret cu tarif ora 

contractat și tariful orar majorat conform prevederilor OUG nr. 114/2018. 
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei.  
Se supune la vot. Se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 39 din 25 iulie 2019 privind 
actualizarea  prețului manoperei pentru lucrarea ” Canalizare menajeră și stație 
de epurare comuna Nușfalău , loc. Nușfalău, Județul Sălaj. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și 
Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în  
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La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu, în conformitate cu  prevederile reglementărilor legale din 
Legea  nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și  ale art. 14 din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Domnul primar solicită  ca acest proiect de hotarâre să fie amant pentru următoare 
ședință pentru o mai concretă fundamentare a criteriile inscrise în anexa la proiectul de 
hotărâre, de catre toți consilierii , pentru o justă și echitabilă decizie.  
Nu sunt  obiectii din partea consilierilor. 
Proiectul de hotarare se amană. 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
 
 3. Proiect de hotarâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe 
de 8 mp. teren din domeniul public, situat ăe strada Oborului ( lângă stația de 
autobuz). 
 

La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, solicită 
amânarea dezbaterii pe considerentul că modificările aduse prin codul administrativ 
acestui domeniu stabilește anumite termene care nu au fost respectate. 

Nu sunt obiectii din partea consilierilor, se solicită respectarea prevederilor legale 
în domeniu și reînscrierea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre la o data 
ulterioare. 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 FORIzs LASZLO                                     RAD MARIA-ELISABETA 


