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Nr. 4052 din 20.05.2019 
 

ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 6 
Incheiat azi 20 mai  2019   

 
 în sedintă extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul 
comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 184 din 17 mai  2019  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 
(2) din Legea administraţiei publice locale. 
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. 40 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată . 
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, Kincses Csaba, salută prezenta domnilor 
consilieri la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 42 alin (5) procesul verbal  si documentele  
şedinţei ordinare , din data de 9 mai 2019,  va fi prezentată consilierilor,  cu 
posibilitatea contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a 
opiniei  exprimate în următoarea şedinţă ordinară, dată la care se va prezenta și 
și procesul verbal încheiat în ședinta extraordinară, cu posibilitatea contestării 
celor consemnate.  
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 secretar, după aprobarea procesului-verbal.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
In conformitate cu dispoziíile  art. 43 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare, care prevede că:” 
ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliu, la propunerea celui care a cerut 
întrunirea  Consiliului„ ,se prezintă ordinea de zi ;  

1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  
stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”   
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2. Proiect de hotarare  privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a obiectivul 
de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  stradal în 
comuna Nușfalău județul Sălaj”   
3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general și a caietului de sarcini, 
pentru obiectivul ” Centru comunitar integrat de asistență medico-socială și de 
recuperare pentru comuna Nușfalău. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea 
contractului de lucrări nr. 4402 din data de 21.06.2018 încheiat de Comuna 
Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL in cadrul proiectului 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”   

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018. 

Nu sunt obiecții din partea consilierilor cu privire la ordinea de zi prezentată. 
Se supune la vot,  se votează în unanimitate.  
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
 1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  
stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”   

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul comunei 
domnul Mate Radu ,  
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se votează în unanimitate. 
 
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  28  din data de20 mai   2019  privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  stradal în comuna 
Nușfalău județul Sălaj”   

 
 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 
 
 2. Proiect de hotarare  privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a 
obiectivul de investiții: „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public  
stradal în comuna Nușfalău județul Sălaj”   

 
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarâre este inițiat de primarului comunei 
Nușfalău , domnul Mate Radu, 
Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  
Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  29 din data de 9 mai  2019 privind 
aprobarea cofinanțării din bugetul local a obiectivul de investiții: „Modernizarea și 
extinderea sistemului de iluminat public  stradal în comuna Nușfalău județul 
Sălaj”   
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Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul 
punct: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general și a caietului de 
sarcini, pentru obiectivul ” Centru comunitar integrat de asistență medico-socială 
și de recuperare pentru comuna Nușfalău. 
La acest punct al ordinii de  zi domnul Mate Radu  primarul comunei, prezintă proiectul 
de hotarare. 
Nu sunt obiecții , cu privire la cele prezentate.  
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 30 din 20 mai 2019 privind aprobarea 
devizului general și a caietului de sarcini, pentru obiectivul ” Centru comunitar 
integrat de asistență medico-socială și de recuperare pentru comuna Nușfalău. 
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la următorul punct: 

4. . Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice și 
actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 din data de 21.06.2018 încheiat de 
Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL in cadrul proiectului 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”   

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018. 

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

Nu sunt obiectii din partea consilierilor. 
Se prezintă proiectul de hotarâre, se supune la vot. 
Se voteaza în unanimitate.  

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr.  31 din data de 20 mai   2019 privind 
aprobarea modificărilor tehnice și actualizarea contractului de lucrări nr. 4402 din 
data de 21.06.2018 încheiat de Comuna Nușfalău cu PAULO-GEPA CONSTRUCT 
SRL in cadrul proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. 

NUȘFALĂU, JUD. SĂLAJ”   în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018. 

 

Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 KINCSES CSABA                                   RAD MARIA-ELISABETA 


