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COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR 
NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 
E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

Nr. 2097 din  22.03.2018 
 

 
RAPORT 

privind  dezvoltarea  economică socială și de mediu a  comunei  Nușfalău  
la  sfârşitul  anului  2017 

 
       Prezentul Raport are la bază prevederilor art.63 alin.(3) litera “a”, din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Principalul obiectiv al anului 2017, s-a bazat pe orientarea comunei, înspre 
dezvoltare continuă, modernizare şi prosperitate. Am avut în vedere de asemenea, 
crearea unei administraţii eficiente, echilibrate, bazată pe o gândire obiectivă asupra 
problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

Administraţia locală şi-a stabilit ca prioritate asigurarea funcţionalităţii comunei, prin 
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Nușfalău precum și prin activitățile prestate de catre SC Nușfalău Serv SRL pentru 
întreținerea domeniului public și privat al comunei Nușfalău.. O altă ţintă deosebit de 
importantă pe care şi-a stabilit-o Primăria comunei Nușfalău a reprezentat-o absorbţia de 
fonduri europene. Cele mai importante investiţii ale lui 2017 au avut ca sursă de finanţare 
fondurile europene pe care am reuşit să le atragem, printr-un efort comun, prin susţinere 
din partea tuturor colaboratorilor din cadrul structurilor din administraţia centrală, judeţeană 
şi locală. 

Acest raport îşi propune să  prezinte principalele activităţi ale administraţiei locale în 
anul 2017. 

 
 
Activitatea administrativ – legală  
 
 
Primăria comunei Nușfalău a stat permanent la dispoziţia cetăţenilor şi a acordat 

sprijin în orice problemă adusă în faţa conducătorilor instituţiei. 
 În perioada la care ne referim s-au ţinut un număr total de 13 ședințe din care  10 
şedinţe ordinare, 1 şedinţe extraordinare  și 2 ședințe convocate de îndată. În aceste 
şedinţe  s-au adoptat 64 de hotărâri. La adoptarea hotărârilor au fost respectate condiţiile 
de formă şi fond, precum şi competenţa materială şi teritorială a Consiliului local. 
Hotărârile s-au referit la probleme înscrise pe ordinea de zi şi au fost însoţite în toate 
cazurile de proiecte de hotărâri, avizate de legalitate de secretar, expuneri de motive ale 
primarului, şi rapoartele compartimentelor de resort. Au fost adoptate hotărâri în toate 
domeniile de activitate pe care le coordonează Consiliul local şi toate proiectele de 
hotărâri au fost iniţiate de primarul comunei şi contrasemnate pentru legalitate de 
secretarul comunei. 

Pentru şedinţele sus menţionate au fost întocmite dosare de şedinţă, documentele 
fiind numerotate, semnate, arhivate într-un  dosar de şedinţă, numerotat, sigilat, semnat 
de preşedintele de şedinţă şi secretarul comunei după aprobarea procesului verbal în 
şedinţa proximă. 
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Tot în perioada la care ne referim au fost emise un număr de 592 Dispoziţii de către 
primar în următoarele domenii: 

- încetarea contractelor de muncă şi a raportului de serviciu;  
 - stabilirea drepturilor salariale pentru demnitari, funcționari publici și personal 
contractual; 

- acordarea gradaţiilor corespunzătoare tranşei de vechime în muncă; 
- aprobarea, modificarea, încetarea ajutorului social; 
- acordare ajutoare de urgenţă; 
- stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure ; 
- aprobarea, modificarea, încetarea alocaţiei de susţinere;  
- rectificarea actelor de stare civilă;  
- constituirea comisiilor de licitaţie, a comisiilor de evaluare oferte; 
- constituirea comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor; 
- pentru angajarea asistenţilor personali; 
- pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor; 
- pentru constituirea comisiilor de inventariere; 
- pentru aprobarea viramentelor de credite şi rectificare de buget; 
- pentru convocarea şedinţelor consiliului local, şi altele. 
Dispoziţiile au fost înaintate Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate în 

termenul legal de 5 zile de la adoptare şi toate au fost considerate de Prefect ca fiind 
legale. 
 La emiterea dispoziţiilor au fost respectate condiţiile de formă şi fond, precum şi 
competenţa teritorială şi materială a primarului. Toate dispoziţiile au fost avizate de 
legalitate de secretar. 

Dispoziţiile emise de primarul comunei au fost vizate de legalitate, emise în deplină 
concordanţă cu prevederile legale şi au urmărit, în principal, punerea în aplicare a 
sarcinilor din domeniul administraţiei publice, aşa cum au reieşit din actele normative în 
vigoare şi din hotărârile Consiliului  Local Nușfalău. 

Au fost respectate prevederile art.48 alin.(2) şi 115 alin.(2) din Legea nr.215/2001 
republicată, cu privire la înaintarea actelor administrative, în vederea exercitării controlului 
de legalitate de către Prefectul judeţului Sălaj. 

S-a sigurat aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul Primăriei comunei 
Nușfalău şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Sălaj, hotărârile cu caracter 
normativ adoptate de consiliul local şi dispoziţiile primarului cu caracter normativ. 
 Este asigurată gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul 
local şi primar, respectiv se organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor 
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului. 

Pentru actele administrative vizate de legalitate sunt deschise registre de evidenţă 
a hotărârilor  precum şi a dispoziţiilor, care conţin informaţii cu privire la numărul actului; 
data adoptării sau emiterii; date cu privire la comunicare şi obiectul acestora. 
 S-au ţinut audienţe cu cetăţenii, conform orarului afişat atât în timpul orelor de 
audienţă cât şi în afara acestora, nefiind refuzat nici un cetațean care s-a prezentat în 
audiență în afara programului stabilit , dacă perosana careia i sa cerut audiență a fost la 
sediul instituției. 

Compartimentele din cadrul aparatului propriu al primăriei, au stat permanent la 
dispoziţia cetăţenilor pentru rezolvarea legală şi în termen a tuturor problemelor ridicate de 
aceştia. 
 

În primul rând în atenţia noastră a stat eliberarea la solicitarea cetăţenilor a 
adeverinţelor şi certificatelor, în baza evidenței primare pe care o deține  primaria , 
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avându-se în vedere că acestea să îndeplinească condiţiile de fond şi forma, punându-se 
accent pe forma ce trebuie să-l aibă actul eliberat. 

În perioada anului 2017 a fost asigurată viza legalităţii actelor emise potrivit Legii nr. 
50/1991, cu modificările şi completările ulterioare . 

În ceea ce priveşte acţiunile introduse la instanţă în care Primăria comunei 
Nușfalău este parte, în vederea soluţionării cauzelor în favoarea instituţiei noastre s-au 
întocmit în fiecare caz în termen legal întâmpinări, la apel sau la recurs. Se ţine evidenţa 
acţiunilor în registru special. 

În anul 2017 au fost încheiate un număr de 55 contracte de arendare. 
Începând cu luna octombrie 2015 se implementează la nivelul comunei 

Nușfalău „Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice 
destinate cetățenilor în cadrul unor unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj” în 
cadrul căruia se ține evidența în sistem informatic a Hotărârilor consiliului local, dispozițiile 
primarului, dosarele promovate la instanța de judecată, autorizațiile de construcție, 
registrul agricol, registratura și toate documentele de arhivează electronic. 
 Se ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi declaraţiile de interese ale primarului, 
viceprimarului, secretarului, consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici. 
 Se ține evidența rapoartelor de activitate ale primarului, viceprimarului și 
consilierilor locali. 

Se completează la zi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi acestea 
conţin, documentele prevăzute de H.G. nr. 432/2004, cu modificările ulterioare. Sunt 
întocmite fişele de evaluare a perfomanţelor profesionale ai celor 12 funcţionarilor publici  
şi a unui număr de 36 personal contractual. S-au reactualizat fişele postului pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual. 

Trimestrial se comunică în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici raportul privind respectarea normelor de conduită, iar semestrial raportul privind 
implementarea procedurilor disciplinare ale funcţionarilor publici conform Ordinului nr. 
3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii 
publici şi a implementării procedurilor disciplinare . De asemenea se comletează la termen 
la portalul ANFP situația privind evidenţa funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice, 
modificarea raportului de serviciu, avansarea în gradație de vechime, promovare în grad 
profesional, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv Planul de ocupare a funcţiilor 
publice conform Ordinului nr.7660/2006. 
 La producerea situaţiilor de urgenţă pe raza comunei, s-a asigurat permanenţa la 
instituţie şi trimiterea rapoartelor şi situaţiilor necesare la Inspectoratul judeţean pentru 
situaţii de urgenă, SGA, şi Instituţia Prefectului.  

A fost actualizat planul de analiză a riscurilor, fișa comunei și situația cu resursele 
umane, financiare și materiale pentru situații de urgență.  

 
 

                    Compatimentul contabilitate – buget salarizare 
 
        Bugetul comunei Nusfalau aprobat initial pe anul 2017 la partea de venituri  a fost de 
8.729,65 mii lei, iar la partea de cheltueli a fost 10.187,93 mii lei , din care  7.370,43 mii  lei 
la sectiunea de functionare si 2.817,50 lei la sectiunea de dezvoltare. 
     Bugetul la partea de cheltueli este mai mare decat la partea de venituri  cu suma de 
1.458,28 mii lei care reprezinta excedent al anului precedent in cadrul sectiunii de 
dezvoltare , care se repartizeazain anul urmator cu aceasi destinatie pentru care a fost 
constituit. 
P e parcursul anului 2017  au fost aprobate un numar de 10 rectificari de buget, prin care 
bugetul comunei  a fost majorat cu sumele prin Hotarari ale Consiliului Judeteansau 
aprobari ale Agentiei Judetene a Finantelor Publice Salaj, pentru plata salariilor si 
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contributiilor aferente pentru acele capitole unde nu a fost asigurate, prin bugetul initial, 
cheltuelile de personal pe intregul an, plata obierctivelor de investitii in derulare . In cursul 
anului 2017 sau incasat 2 avansuri de la Uniunea Europeana , respective pentru 
Modernizare si dotare camin cultural Nusfalau si Modernizare strazi in comuna Nusfalau si 
Bilghez in suma totala de 2.042,55 mii lei.  
Astfel bugetul de venituri aprobat definitive pe anul 2017 este de 11.183,60 mii lei , iar 
bugetul de cheltueli a fost de 12.641,88 mii lei din care 9.625,08 mii lei la sectiunea de 
functionare si  3.016,80 mii lei in sectiunea de dezvoltare, mai mare cu  2.453,95 mii lei 
fata de bugetul aprobat initial. 
     La partea de venituri  a fost realizata suma de  11.321,30 mii lei din care , din care  
7.720,46 mii lei sunt realizari ale sectiunii  de functionare si 3.600,84 mii lei sunt realizari 
ale  sectiunii de  dezvoltare. 
     La partea de cheltueli a fost realizata suma de  8959,52 mii lei din care 7.006,19 mii lei 
in cadrul sectiunii de functionare si 1953,33 miilei  un cadrul sectiunii de dezvoltare cu un 
excedent  al bugetului local la finele anului in suma de 2.361,77 mii lei, reprezentand 
excedentul bugetului local din care 714,26 mii lei la sectiuni de functionare si 1.647,51 mii 
lei la sectiune de dezvoltare. 
   Ponderea in totalul cheltuelilor effectuate din bugetul local  pe anul 2017 este dupa cum 
urmeaza: 

- 65% pentru finantarea actiunilor cuprinse  la partea a lll – “cheltueli social 
culturale , din care au fost finantate  cheltueli pentru Invatamant  74%, Sanatate  
0.10%, Cultura ,  recreere si religie  11.9%  Asigurari si asisntenta sociala 14%; 

-  11% pentru finantarea actiuniulor  cuprinse la partea lV Servicii economice -  
mediu,iluminat public, canalizare, din care au fost finantate cheltuelil de iluminat 
public , extindere iluminat public , canalizare si servicii de colectarea deseurilor 

- 13% pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea “Servicii publice generale, din 
care au fost finantate cheltuelile pentru Autoritati excutive. 

- 11%  pentru finantarea actiunilor cuprinse la partea V “Alte actiuni economice” 
Respective  Drumuri , Strazi si alte proiecte. 

In cadrul sectiunii de functionare au fost finantate actiuni in valoare de  7.006,20  mii lei 
dupa cum urmeaza:  

- 5.108,03 mii leireprezinte total cheltueli de personal pentru personalul angajat in 
cadrul  institutiilor publice finantate din bugetul local( autiritati publice, invatamant, 
cultura, sanatate si asisitenta sociala) 

- 1.462,37 mii lei- cheltueli material si servicii pentru toate actiunile finantate din 
bugetul local. 

- 297.85 mii lei – asistenta sociala (indemnizatie pentru persoanele cu handicap, 
ajutoate pentru incalzirea cu lemne , tichete sociale si alte ajutoare) 

- 154.75 mii lei  - actiuni cu caracter stintific social – cultural( cadouri pentru copii, 
premii scolare si transferururi pentri asociatii si fundatii)   

In cadrul sectiunii de dezvoltareau fost finantate cheltueli de capital in valoare totala de 
1953,33 mii lei, detaliat pe capitole , dupa cum urmeaza: 

- 8,89  mii lei – reprezinte cheltueli de capital in cadrul capitolului alte servicii 
publice- (modernizare fantana Arteziana si achizitie centrala electrica pt sala de 
sport) 

- 325,24 mii lei –reprezinta cheltueli de capital la Invatamant (Amenajare curte 
scoala noua, Amenajare terasa gradinita noua,Achizitie cazan pentru incalzire 
scoala veche,Amenajare curte gradinita, Achizitie system de supraveghere si 
alarma, Construire foisor pt scoala noua, Modernizare sisten de incalzire scoala 
noua, Reparare si modernizare anexe (atelier) scoala noua   

- 376,35 mii lei – reprezinte cheltueli de capital in cadrul capitolului “Cultura.”   
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(Extindere terasa biblioteca, Proiect Modernizare si dotare camin cultural 
Nusfalau si Bilghez, Achizitie centrala electrica Baza Sportiva si Capela, Gard de 
protectie  la teren fotbal Bilghez  , Lucrari de reparatii gard la teren 
sintetic,Construire WC public in parcul Banffy, Reabilitare  cladire Multifunctionale 
Banffy) 
133,80  mii lei- reprezinta cheltueli de capital la capitolul Iluminat public si 
alimentare cu apa ,  au fost finantate urmatoarele investitii :Foraj apa potabila in 
Bilghez, Extindere  retea de apa in comuna Nusfalau,Modernizare iluminatul 
public pe str Garii 
547,01 mii lei- reprezinta cheltueli de capital la capitolul Mediu, au fost finantae 
urmatoarele investitii :-Achizitie autoutilitar, Dotari pt buldoescavator, Lucrari de 
canalizare in comuna Nusfalau si Proiectul SF pentru Canalizare satul Bilghez. 
364,60 mii lei – reprezinte cheltueli de investitii la capitolul Drumuri si poduri, 
respectiv: Imprajmuire parcare piata, Amenajare parcare str Petofi, Modernizare 
drumuri in comuna Nusfalau(proiect), Modernizare strazi in comuna Nusfalau si 
Bilghez (proiect)Lucrari de pavare pe strazile Horea, Braziliei, Lalelei      
197.48 mii lei- reprezinte cheltueli de capital in cadrul proiectelor multifunctionale 
( sf- uri pentru Modernizare di dotare camine culturale, Foraj apa termala, 
Reabilitare si modernizare scoala veche in comuna Nusfalau, SF penru 
reabilitare si modernizare  ateliere liceu). 

 Lunar au fost intocmite si depuse  urmatoarele situatii: 
- pana la data de 4 ale lunii Situatia platilor restante pe total UAT 
- pana la 6 ale lunii  se intocmeste dare de seama lunara pentru Sursa E pentru 

activitati autofinantate, venituri si cheltueli pe titluri, articole si aliniate. 
- Pana la 7 ale lunii     se intocmeste statele  de plata, ordonantarea pe capitol , 

subcapitole articole si aliniate, ordinele de plata pentru virarea contributiilor, 
calcularea si intocmirea cecurilor pentru ridicarea in numerar, tot pe data de 7 se 
face verificare in banca iar in data de 8 se ridica numerarul si se vireaza  salariile 
angajatilor in conturile de banca pentru ca acestea sa poata alimenta cardurile  
salariatilor in baza listelor nominale transmise catre banci. 

- Pana la data de 10 ele lunii se intocmeste  si preda monitorizarea cheltuelilor de 
personal pentru toate activitatiile din cadrul primariei. 

- Pana  la data de 25 a lunii se depune declaratia 112, situatiile financiare , balanta 
de verificare, situatia soldurilor, Situatia activelor si datoriilor, Contul de executie 
non trezor, Situatia platilor defalcate (titlu 56,58 fd nerambursabile)  

- Trimestrial se intocmeste  si se depune Bilantul centralizat impreuna cu toate 
anexele, inclusiv de la cele doua unitate din subordine  . 

- Anual  in baza indicatorilor de buget intocmim proiectia bugetului local si a 
bugetului activitatiilor finantate total sau partial din venituri proprii si subventii, 
intocmin raportul compartimentului de specialitate si prezentam in sedinta  
consiliului local pentru aprobarea bugetului. 

- Lunar si de cate ori se face rectificare de buget, facem deschideri de credite pe 
capitole si titluriconform bugetului local aprobat si o depunem la Treaorarie. In 
cursul anului 2017 au fost intocmite un nr de 1236 ordine de plata decontate prin 
trezorerie, am eliberat un nr de 162 adeverinte de salkarizare la solicitarea 
angajatilor din unitate.                          
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 Compartimentul proiecte de dezvoltare : 
 

În cursul anului 2017 am continuat implementarea proiectelor care au fost începute 
din anii anteriori și am depus spre finanțare următoarele proiecte: 

 
Proiecte in implementare in anul 2017: 
 
“CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA NUSFALAU, 
COMUNA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”, proiect finantat prin Programul National de 
Dezvoltare Locala. Valoarea totala a investitiei este 10.784.190 lei. 
“MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOC. NUSFALAU, JUD. SALAJ”, 
proiect finantat prin fonduri nerambursabile FEADR, prin PNDR 2014-2020, masura 7-
Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, sub-masura 7.6.-Investitii asociate 
cu protejarea patrimoniului cultural. Valoarea totala a investitiei este 1.566.916 lei. 
 
Proiecte noi depuse spre finantare in anul 2017: 
 
“RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA 
BILGHEZ, COMUNA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”, proiect finantat prin Programul 
National de Dezvoltare Locala. Valoarea totala a investitiei este 3.720.579 lei. 
“MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA NUSFALAU, JUDEȚUL SALAJ” 
proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala. Valoarea totala a investitiei 
este 334.216,42 lei. 
„DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODARIE COMUNALA PENTRU  INTRETINERE 
INFRASTRUCTURA LOCALA  IN COMUNA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”,proiectat 
prin fonduri neramburasbile prin GAL Valea Crasnei şi Barcăului, măsura de investiții 
M4/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea 
Crasnei și Barcăului. Valoarea totala a investitiei este 334.216,42 lei 399.678,12.  
„MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA NUSFALAU (SATELE NUSFALAU SI 
BILGHEZ) JUDETUL SALAJ ” proiect finantat prin fonduri nerambursabile FEADR, prin 
PNDR 2014-2020, masura 7-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, sub-
masura 7.2.- Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. 
Valoarea totala a investitiei este 5.396.526,04 lei. 
“MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA BILGHEZ, JUD. 
SALAJ”, proiect finantat prin fonduri nerambursabile FEADR, prin PNDR 2014-2020, 
masura 7-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, sub-masura 7.6.-Investitii 
asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Valoarea totala a investitiei este 1.074.320 
lei. 
” AMENAJARE SANTURI BETONATE PE STRADA HOREA, LOCALITATEA 
NUSFALAU, COMUNA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ” proiect finantat din bugetul 
local. Valoarea totala a investitiei este 212.485,16 lei. 
 
Proiecte finalizate in anul 2017: 
 
“CONSTRUIRE FOISOR PENTRU SCOALA NOUA”, proiect finantat din bugetul local. 
Valoarea totala a investitiei este 7.977,44 lei. 
“ AMENAJARE TERASA LA GRADINITA NOUA DIN NUSFALAU”,  proiect finantat din 
bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 10.169,36 lei. 
” REABILITARE CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ BANFFY”, proiect finantat din bugetul 
local. Valoarea totala a investitiei este 301.468,24 lei. 
„Reparație strada Apei localitatea Nușfalău”proiect finantat din bugetul local. Valoarea 
totala a investitiei este 26.180,00 lei. 



Intern 

 

 

7 

 

„LUCRĂRI DE REPARAȚII LA SALA DE SPORT DIN LOCALITATEA NUȘFALĂU”, 
proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 6.939,28 lei. 
„EXECUȚIE FOISOR DIN LEMN LA PIAȚĂ DIN LOCALITATEA NUȘFALĂU”,proiect 
finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 9.999,14 lei. 
„ÎMPREJMUIRE PARCARE PIAȚĂ, DIN LOCALITATEA NUȘFALĂU”, proiect finantat 
din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 10.051,93 lei. 
„LUCRĂRI DE PAVARE TROTUARE PE STRĂZILE BRAZILIA, LALELEI ȘI FLORILOR 
ÎN LOCALITATEA NUȘFALĂU”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a 
investitiei este 129.556,44 lei. 
”AMENAJARE TROTUAR DE REFUGIU PE STRADA PETOFI SANDOR IN 
LOCALITATEA NUSFALAU, JUDETUL SALAJ”, proiect finantat din bugetul local. 
Valoarea totala a investitiei este 83.972,42 lei. 
„REPARARE SI MODERNIZARE ANEXA LA SCOALA PETRI MOR DIN NUSFALAU” 
, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 188.220,09 lei. 
“Lucrari de intretinere si reparatii drumuri strada Katanga si strada Bakos in 
Comuna Nusfalau, judetul Salaj”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a 
investitiei este 85.271,83 lei. 
“ MODERNIZARE SISTEM DE INCALZIRE SCOALA NOUA DIN NUSFALAU”, proiect 
finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 54.853,69 lei. 
„LUCRARI DE MODERNIZARE FANTANA ARTEZIANA DIN PARCUL ARANY 
JANOS”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 4.237,08 lei. 
„LUCRARI DE EXTINDERE TERASA LA BIBLIOTECA DIN LOC. NUSFALAU”, proiect 
finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 33.320 lei. 
„ REPARATII PLASA TEXTILA LA TERENUL DE FOTBAL- BAZA SPORTIVA DE TIP II 
din localitatea NUSFALAU, judetul Salaj.”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea 
totala a investitiei este 11.424 lei. 
„ Lucrari de marcaj rutier in comuna Nusfalau, judetul Salaj”, proiect finantat din 
bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 16.824,27 lei. 
“Reparație strada Hostat si Tineretului, localitatea Nușfalău”, proiect finantat din 
bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 37.015,30 lei. 
„Construire magazie pentru lemne de foc”,  proiect finantat din bugetul local. Valoarea 
totala a investitiei este 3.999,78 lei. 
„ Executie foraj alimentare cu apa, H=250 m, teava pvc 125 mm  Locatia lucrarii: Sat 
Bilghez, comuna Nusfalau”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei 
este 83.300 lei. 
“Furnizare cazan EMTAS pe combustibil solid pentru SCOALA VECHE DIN LOC. 
NUSFALAU  ”, proiect finantat din bugetul local. Valoarea totala a investitiei este 
13.923,00 lei. 
“Modernizare iluminat public pe strada Garii”, proiect finantat din bugetul local. 
Valoarea totala a investitiei este 36.806,30 lei. 
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Compartiment de impozite și taxe 
 

 
În cursul anului 2017 am înregistrat declaratii ale persoanelor fizice și juridice 

conform actelor de proprietate. 
Pentru declararea mijloacelor de transport s-au prezentat 237 contribuabili 

persoane fizice, respectiv 51 contribuabili persoane juridice, am facut transferul a 115 
autovehicole instrainate in alte UAT-uri  

Pentru identificarea domiciliului, locurilor de munca si conturile bancare ale 
debitorilor restantieri am colaborat cu Directia de evidenta a Persoanelor, cu Inspectoratul 
Teritorial de Munca respectiv Serviciul Fiscal Orasensesc Simleu Silvaniei. 

Am emis un numar total de   129 somatii in valoare de 250.730,00 RON. Popriri 
pe conturi si salarii am emis in cursul anului 2017, in numar total de 159  in valoare de 
123.174,00 RON.  

În cursul anului 2017 s-a încasat suma totală de 133.903,40 RON din executare 
silită si restante. 

S-au emis un total de 622 Certificate de atestare fiscala.  
Am analizat cereri si solicitari si am trimis raspunsuri catre Institutii si persoane 

fizice. 
S-au procesat (inregistrat sau incasat fara debit) Procese Verbale de 

contraventie si amenzi intr-un numar de 347 bucati. 
Am inaintat 8 dosare catre Judecatoria Simleu Silvaniei pentru transformarea 

amenzilor in munca in folosul comunitatii. 
Am inchis 2 dosare cu esalonare de plata a debitelor restante 
Activitatea casieriei: 
 
 
 
În cursul anului 2017 s-au efectuat încasări din impozite și taxe locale în suma de 

1.455.641, 51 RON astfel: 
 

Impozit pe clădiri persoane juridice 544.353,00 

Impozit pe clădiri persoane fizice 51.232,00 

Impozit teren intravilan persoane juridice 11.763,00 

Impozit teren intravilan persoane fizice 36.386,00 

Impozit teren extravilan 111.598,00 

Impozit auto persoane juridice 84.530.88 

Impozit auto persoane fizice 150.641,00 

Impozit auto peste 12 tone PF/PJ 66.913,00 

Amenzi 99194.14 

Taxa firmă 1.786,00 

Taxa înmatriculare 2.416,00 

Chirii 7.029,75 

Taxa certificat producător 2.190,00 

Taxa funcționare bar / restaurant și viză anuală de 2.910,00 
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funcționare 

Taxă carte de identitate 784,00 

Autorizatii și certificate de urbanism 55.460,01 

Taxa salubrizare 118.379,00 

Taxa cămin 4.400,00 

Taxa pubele 580,00 

Taxa judiciara de timbru 16.773.70 

Alte taxe 41.868,00 

 
 

În compartimentul de impozite și taxe se conduce registrul de casă zilnic. 
Încasările casieriei se depun la Trezoreria Șimleu pe bază de chitanță de vărsământ. 

Lunar se ridică pe bază de CEC de la Trezoreria Șimleu salariile pentru angajați,  
indemnizații de handicap, asistenți personali și se efectuează plățile și pentru cei care 
beneficiază de ajutor de încălzire și altele. 

În fiecare martie și septembrie al anului în curs se transmit prin poștă înștiințări 
de plată către contribuabili. 
 

Cu privire la activitatea de gospodărirea, întreţinerea, curăţirea şi înfrumuseţarea 
 localităţii, dezvoltarea culturii, sportului și sprijinirea tineretului. 

Activitatea de gospodărire , întreținere, curîțare și înfrumusețere , în principiu se 
realizează prin SC Nuțfalău serv SRL. 

 
Compartiment Fond Funciar: 

În anul 2017 s-au desfășurat mai multe activități care se referă la fondul funciar al 

comunei Nușfalău: 

 Completarea formularului SST(Situația Statistică a Terenurilor) o dată pe an și 

trimiterea acestuia la Direcția Agricolă Sălaj. 

 Verificarea documentațiilor necesare pentru întăbularea proprietății, întocmite de 

către experții topografi. 

 Deplasarea pe teren cu experții topografi în cazurile necesare. 

 La solicitarea Comisiei Județene de Fond Funciar au fost întocmite și trimise diferite 

acte. 

 Răspuns la solicitarea instanțelor judecătorești pentru completarea dosarelor aflate 

în dezbatere, această activitate presupunând punerea la dispoziția instanței a 

tuturor dovezilor care au stat la baza eliberării titlurilor de proprietate în cauză. 

 Înregistrarea, desenarea parcelelor în programul SOBIS după schițele mai vechi. 

 Activitatea permanentă a fost deplasarea pe  teren pentru cazuri de neînțelegere 

între vecini privind linia de hotar mai ales în extravilanul localitățiilor comunei. O altă 
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activitate a fost identificarea terenului, adică poziția exactă a parcelei asupra căruia deține 

TP(Titlu de Proprietate), dar nu știe unde este situată parcela respectivă. 

 O activitate susținută s-a desfășurat la identificarea și îcluderea parcelelor în 

blocurile fizice corespunzătoare, având în vedere faptul că mare majoritate a proprietarilor 

au avut nevoie de ajutor la depunerea cererii pentru subvenție pe suprafață la APIA 

Nușfalău. 

 S-au întocmit un număr de 13 Procese Verbale de Punere în Posesie în vederea 

eliberării Titlului de Proprietate. 

Aceste activități au avut o influență pozitivă in ceea ce privește relația dintre 

cetățenii care au terenuri pe teritoriul cadastral al comunei Nușfalău și al comunelor 

învecinate, și dintre primăria comunei Nușfalău. 

 
 
                  Compartiment  Registru Agricol  :  
 
In registru unic de corespondenta au fost inregistrate cu un numar de 9681 de acte si 
fapte. 
Majoritatea acestor acte inregistrate au constituit cereri pentru obtinerea diferitelor 
adeverinte  
La partea cetatenilor au fost depuse 4352 cereri pentru diferite adeverinte si au fost 
eliberate:  

- 4352 adeverinte: de stare materiala, de spatiu, pentru schimbarea actelor de 

identitate, pentru cumpararea telefonului mobil, pentru radierea autovehiculelor, 

adeverinte pentru asistenta sociala , adeverinta pentru subventii agricole, pentru 

proiecte Fondului European Agricol, proiecte FEADR –Masura 141 si 112, 

certificate de edificarii a constructiei  pentru a servi la notificarea constructiilor in 

CF, adeverinte la BCPI. 

- 357 adeverinte pentru identificarea parcelelor pentru APIA  

- S-au completat 4300 cereri in urma carora s-au eliberat adeverinte susmentionate. 

In anul 2017 au fost eliberate un numar de 58 atestate de producator si 22 carnete de 
comercializare .Pentru acestea au fost intocmite cereri pentru obtinerea Avizului 
consultativ de la directia Agricola , procese verbale, cetatenii au fost sprijiniti la 
completarea cererilor in acest sens. Evidenta atestatelor si carnetelor de comercializare se 
face in registere speciale. 
S-au comletat registrele agricole astfel : 35 volume pentru satul Nusfalau , 5 volume 
pentru satul Bilghez, 7 volume pentru persone fizice cu domiciliul in alte localitati , 3 
volume pentru persone juridice cu sediul in localitate si cu sediul in alte localitati.Evidenta 
registrelor agricole se  conduc pe suport de hartie  cat si electronic. 
Se completeaza la termen centralizatoarele REG.AGR 1- situatie centralizatoare a 
utilajelor agricole si instalatiilor existente la nivel de comuna precum si REG.AGR.2 –
situatia cu suprafata totala a constructiilor gospodaresti , care se depun la termenele 
stabilite la Directia Judetului de Statistica . Balanta suprafetei arabile si inventarierea 
culturilor insamantate in toamna a fiecarui an care se comunica la Directia pentru 
Agricultura. 
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Zilnic am informat persoanele  care s-au prezentat la biroul nostru si au solicitat informatii 
pe diverse probleme din domeniul de competenta. 
 
 
COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ 
 
     În cursul anului  2017 au fost înregistrate  502  acte și fapte de stare civilă. 

 acte de naștere  3, din care transcriere din străinătate 3 
 acte de căsătorie 36 
 acte de deces  55 

     S-au eliberat  în total  132 certificate de stare civilă  
                         -certificate de naștere  41 buc 
                         -certificate de căsătorie  36 buc 
                         -certificate de deces     55 buc   
      S-au eliberat  0 livrete de familie. 
      Au fost oficiate 25 căsătorii  în zilele de sambătă  . 
      Au fost întocmite și operate  476  comunicări de mențiuni din activitate curentă și 
primite de la alte primării  din țară și au fost trimise la Consiliul Județean Sălaj la 
exemplarul II, în vederea efectuării operării lor. 
      Au fost înscrise în registrele de acte de căsătorie  exemplarul I  un număr de  7 
divorțuri pronunțate de judecătorii, comunicandu-se la exemplarul II și la locul de naștere 
al soților, pe baza de comunicare de mențiuni.  
        Au fost rectificate  un număr de 3 acte de stare civilă și rectificări de CNP.Au fost 
operate 3   comunicări de mențiuni primite de la D.E.P.A.B.D. de schimbare a numelui  de 
familie  și a prenumelui persoanelor fizice.  
        S-au  comunicat   un număr de 15  extrase pentru uz oficial de naștere, căsătorie și 
de deces. 
        Am eliberat un număr de 5 adeverință de celibat. 
        Au fost înscrise  în livretul de familie  a membriilor, a modificărilor  intervenite ăn 
statutul civil  al acestora  un număr de 52  solicitări.Am întocmit un număr de 52 dosare de 
alocație. 
         Am întocmit un număr de 57   buletine statistice  pentru Direcția de Statistică. 
         Am efectuat  periodic aprovizionarea  cu material  regim special , necesare  
desfășurării  activității  de stare civilă. 
          Lunar , pînă la data de 5 ale lunii, au fost trimise  situațiile statistice  la Consiliul 
Județean Sălaj, Serviciului Public comunitar Local   de Evidență a Persoanelor, Direcția 
Județeană de Statistică și Livretele militare la Comandamentul Militar județean, Agenția 
Județeană de prestații sociale, la Judecătoria Șimleu  Silvaniei. 
           Se trimit periodic cărțile de identitate la S.P.C.L.E.P. a decedaților. 
           Au  fost  întocmite  44 sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale. 
           S-au  atribuit  în 3 cazuri  cod numeric personal pe baza listelor de coduri 
precalculate. 
           S-a  radiat    în listele electorale 29  cazuri de deces . 
             

Compartimentul de asistenţă socială : 
 

În cadrul compartimentului de Asistența Socială, în cursul anului 2017 s-au 
desfășurat  activități  privind :  

-alocația de stat 
-venitul minim garantat 
-alocația de susținerea familiei 
-încălzirea locuinței 
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-îngrijirea copilului până la doi ani 
-stimulent educațional 
-persoane cu dizabilități și asistenți personali 
-protecția copilului 
-informare și consilire pe probleme sociale 
-alte activități 
 

1.Alocatia de stat 
      În cursul anului 2017 s-au întocmit un numar de  51 dosare pentru obținerea alocației 
de stat, care se depun lunar, până în data de 5 la AJPIS –Zalău pe baza de borderou.  

 
2.Venitul minim garantat: 
      În prezent avem un număr de 132 de dosare, dintre care în anul 2017  au fost 
aprobate un număr de 39  dosare. Verificarea dosarelor se face lunar, și ori de câte ori 
este nevoie, în cazul în care au intervenit modificări  în structura familiei, sau a veniturilor 
realizate de familie, care atrage modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului . Pentru 
fiecare dosar în parte se  întocmesc anchete sociale, din șase în șase luni sau la nevoie , 
acesta fiind întocmita la domiciliul solicitantului. În  dosarul de ajutor social este necesară 
întocmirea unei fișe de calcul pe baza căreia se calculează cuantumul venitului minim 
garantat și numărul de ore obligatorii privind efectuarea activităților în folosul comunitătii. 
Lunar se întocmesc următoarele situații, care sunt  depuse  la sediul Agenției Județeană 
pentru Plăți și Inspecție Socială -  Zalău : 
- situația centralizatoare privind venitul minim garantatat , 
- situatia privind persoanele apte de munca pentru beneficiarii de VMG  
-raportul lunara a situatiei de lucrari  
-raportul statistic -raportarea lunara la Inspectia Muncii privind venitul minim garantat 
-raportarea lunara la ANOFM-privind venitul minim garantat 
- borderou cu dosarele noi 
- borderou cu modificări, încetări, suspendări, reluarea dreptului și schimbarea titularului 
 
      Au fost întocmite   anchete sociale pentru un număr de 6 familii, beneficiare de 
ajutoare de urgenta.    
     S-au  întocmit situația centralizatore pentru aprobarea ajutorului privind încălzirea 
locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie2018 pentru familii și 
persoanele singure beneficiare de ajutor social și folosesc pentru încălzirea locuinței 
lemne, cărbuni  și combustibil petroliere. 
      Pentru ajutorul de urgență și ajutorul pentru încălzirea locuinței  întocmim  
centralizatoare diferite  care se depun la Trezoreria din Simleu Silvaniei. Pentru aceste 
drepturi se  întocmeste  și statul de plată. 
3.Alocatia de sustinerea familiei 
      În prezent avem un număr de 104  dosare de ASF  dintre care 48 dosare au fost 
aprobate în cursul anului 2017.  Lunar se verifică dosarele și în cazul în care apar 
modificări, aprobări, încetări, se întocmesc  anchete sociale și referate. Din trei în trei luni 
se solicita adeverință de scolarizare și acte doveditoare privind veniturile și componența 
familiei. Se efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor din șase în șase luni sau 
ori de câte ori este nevoie.  
 Lunar se întocmesc borderouri privind aprobarea, modificarea sau suspendarea 
alocației pentru  susținerea familei. Borderourile împreună cu actele necesare sunt predate 
la AJPIS – Zalău.  
 
4. Ajutor pentru încălzirea locuinței. 
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În sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018 au fost aprobate 98 dosare de acordarea  
ajutor pentru încălzirea locuinței   familiilor  și persoanelor singure care nu sunt  
beneficiare de ajutor social și folosesc pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni  și 
combustibil petroliere . 
Se întocmesc lunar, situația centralizatoare privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor de 
încălzire, raportul statistic și situația plăților efectuate. 
 
5.Îngrijirea copilului până la doi  ani 
În cursul anului 2017 s-au întocmit un număr de 42 dosare pentru îngrijirea copilului până  
la doi ani,  care se predau  pe baza de borderou la AJPIS-Zalau. 
 
6.Stimulentul educational 
În cursul anului 2017 au fost depuse 8 cereri  pentru acordarea tichetelor sociale  pentru 
grădiniță a copiilor provenite din familii defavorizate.  Pentru acordarea acestor drepturi se 
solicită lunar situația absențelor preșcolarilor de la școală. În funcție de absențe se emite 
dispoziția primarului,  pentru acordarea  sau pentru suspendarea  dreptului. Se întocmește 
lunar situația centralizatoare și situația analitică a tichetelor sociale pentru gădiniță 
distribuite titularilor. 
 
7.Persoane cu dizabilități și asistenți personali 
Avem în evidență un număr de 50 de beneficiari .Am întocmit dosare atât pentru asistenți 
personali cât și pentru beneficiarii de servicii sociale. S-au efectuat anchete sociale, 
monitorizări și evaluări prin completarea urmatoarelor fise: 
-fisa de monitorizare 
-fisa de evaluare inițială 
-fisa de evaluare complexă 
-fisa de evaluare a nevoilor 
-plan individul de ingrijire/interventie 
S-au întocmit un numar de 132 de anchete sociale pentru Comisia de Evaluare pentru 
Persoane Adulte cu Handicap. 
Avem  în evidență un numar de 30 de asistenți personali care acordă îngrijire persoanelor 
încadrați în gradul grav de handicap cu asistent personal și 20 de dosare cu persoanele 
care au solicitat indemnizația lunară, care să înlocuiască asistentul personal.  
Pentru asistenti personali lunar, se fac,  raportari privind situatia acestora la DGASPC-
Zalau. 
 
8.Protectia copilului 
      Monitorizăm timp de 6 luni, copii aflați în situați  deosebite cum ar fi:  risc de separarea 
copilului de familia naturală, mame minore, minori care au comis fapte penale, minori ale 
cărori părinți sunt plecați la muncă în stăinătate, sau minori pentru care s-a instituit masura 
de supraveghere specializată în familie . În toate cazurile ne deplasăm la domiciliul familiei 
luând masurile necesare,întocmindu-se  lunar o fisă de monitorizare și colaborăm cu alte 
instituții: poliția, spitale, prefectura, protecția copilului, mediatorul sanitar,asistentul 
comunitar,  scoala,  medici de familie. 
      În anul 2017 am avut  6 dosare pentru mame minore, 12 cazuri pentru prevenirea 
separării copilului de familia naturarlă, 8 cazuri cu minori care au comis fapte antisociale, 
20 notificări de la părinți care au plecat la muncă în străinătate.  
Aceste dosare conțin: raportul de vizită,  ancheta socială, fișa de observație, fișa de 
identificare ale riscurilor, fișa de deschidere a cazului, planul de servicii , raport  de 
monitorizare lunară, fișa de închidere sau referat pentru continuarea monitorizării în cazul 
în care și peste șase luni mai există riscul menținerii faptei. 
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10 . Informare si consiliere pe probleme sociale 

Zilnic am informat persoanele care s-au prezentat la biroul nostru și au solicitat 
informații pe probleme sociale. 
S-a sprijinit accesul persoanelor la diferite servicii și prestații, s-a  acordat ajutor cu 
privire  la completarea dosarelor de internare în centre  rezidențiale, centre de 
recuperare, completarea dosarelor de plasamente, dosare de încadrare într-un grad 
de handicap, obținerea unui certificate de orientare școlară și pentru alte beneficii. 
 

11.Alte activități.  
       Pe lângă anchetele sociale efectuate pentru dosarele de beneficii si servicii 
sociale în anul 2017 s-au întocmit un numar de 1062 de anchete sociale  solicitate 
de  DGASPC, Judecătorie, AJPIS, Poliție, Notar public, sau de personae fizice fiind 
necesare la completarea dosarelor de burse scolare, banii de liceu, obținerea unui 
certificate de orientare școlară,  de încadrare într-un grad de handicap sau pentru 
accesarea diferitelor servicii sociale.   
      Au fost asistate persoanele vîrstnice, la notarul public, pentru autentificarea 
contractului de întreținere. 
      Se  ține evidența muncilor neremunerate în folosul comunității prestate de 
persoane pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii în 
folosul comunității. 
        Exista reglementare legală pentru asistarea la audierea copiilor care au 
săvârșit fapte penale, prticipând la asemenea audieri în 3 cazuri. 

S-a raspuns la adresele  primite de la diferite institutii, s-au întocmit rapoarte și 
chestionare solicitate de diferite instituții. 
Totodată s-a întocmit procesul verbal de recepție, sinteza privind derularea POAD-ului, 
sinteza privind măsurile auxiliare.  
      S-au eliberat adeverințe pentru a-i servi beneficiarilor  la  medic, sau la completarea 
dosarelor de  banii de liceu, burse, rechizite, comisia de evaluare a persoanelor cu 
handicap, obținerea indemnizației pentru creșterea copilului.  
 
ACTIVITATEA BIBLIOTECII PUBLICE ARANY JANOS DIN NUSFALAU PE ANUL 2017 
 
   In decursul anului 2017 fondul de carte a fost imbogatit cu 19 volume, donate de 
Biblioteca Judeteana, ajungand la un nr, de 12615 volume. 
   In functie de limba se prezinta in felul urmator: 5054 volume in limba romana si 7561 in 
limba maghiara si alte limbi (cca 1%). Accesul liber la raft este 100%. 
   Utilizatori active sunt 135 persoane; tranzactii de imprumut 3105;  vizite la biblioteca 
4940. 
Aceste vizite cuprind imprumut de carte, tranzactii virtuale, scanare, imprimare, intocmire 
de referate, 
consultatii de limba romana si maghiara pentru cei care au nevoie si solicita. 
   In dotare avem 7 calculatoare, 2 imprimante, 1 scanner. 
   Biblioteca organizeaza annual cateva programe cultural-artistice, la care se prezinta in 
medie 200 persoane/eveniment. 
   In cadrul bibliotecii functioneaza formatia de dansuri populare “Vadrozsak” precum si 
formatia de teatru “LS THALIA”. Varsta membrilor este cuprinsa  intre 6 si 23 ani, precum 
si grupa adultilor cu varsta medie de 38 ani..    
   Suntem prezenti la toate evenimentele culturale  organizate in Nusfalau. 
 
  
Centrul de Informare si Promovare Turistica din Comuna   
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Centrul de Informare si Promovare Turistica Nușfalău a fost înființat în anul 2015,prin 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Rurală (FEADR)-Program finanțat de Uniunea 

Europeană și Guvernul României-Măsura 313.Încurajarea activităților turistice,axa III-

Îmbunătățirea calității  vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale.Centrul de 

Informare Turistică a fost oficial deschisă de la data de 4 ianuarie 2016.Desfășurarea 

activității este asigurat de către 1 angajat Orban Adina-Xenia.Centrul de informare turistică 

este deschis de luni până vineri între orele 8-16.Misiunea Centrului de Informare și 

Promovare Turistică Nușfalău este aceea de a asigura promovarea potențialului turistic din 

Comuna Nușfalău,în vederea creșterii numărului de turiști prin valorificarea la maxim a 

potențialului natural  și antropic și a infastructurii turistice. Rolul Centrului este acela de a 

informa turiștii cu privire la atracțiile turistice (natural sau antropice),evenimentele 

culturale,posibilități de recreere și petrecere a timpului liber prezente în comună,structurile 

de primire turistică din zonă sau orice alte facilități care pot însoți o călătorie turistica.   

Centrul răspunde necesităților de informare ale turiștilor,la dispoziția cărora vor fi puse 

mijloace de informare precum hărți,pliante,broșuri,afișe sau servicii on-line (site-ul 

Centrului de Informare și Promovare Turistică,site-ul Primăriei Nușfalău),respectiv pagina 

de facebook a Centrului de Informare Turistica . 

Suntem implicați într-un proiect educational prin program parteneriat cu Școala 

Gimnazială nr.1 din Boghiș,perioada proiectului este 2016-2018,respectiv cu Școala 

Gimnazială ‘’Petri Mor’’perioada proiectului 2017-2018,am fost implicați în mai multe 

evenimente ce s-au organizat în comună, respectiv activități la centru. 

Cele mai importante evenimente pentru promovarea tradițiilor și al obiectivelor turistice în 

Comuna Nușfalău erau: 

- 28 ianuarie 2017- Al treilea concurs ‘’Tăierea porcului’’ 

- 25 februarie 2017-Carnavalul iernii organizat de Asociația Baro Banffy Gyorgy 

- 11 martie 2017- Ziua Femeii organizat de Asociația Multiculturală Keknefeljcs 

- 15 martie 2017 –Ziua maghiarilor de Pretutindeni 

- 7 aprilie 2017-Impodobitul satului,colaboratori C.I.T.,Primăria Comunei,Școala 

Gimnazială Petri Mor,Toth Ella și Toth Otto. 

- 14 aprilie 2017-Concurs de ouă roșii-organizat de Asociația Multiculturală 

Keknefeljcs 

- 20 mai 2017-Ediția a- IX –a  Zilelor Baro Banffy Gyorgy organizat de Asociația Baro 

Banffy Gyorgy 
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- 1 Iunie 2017-Ziua Copilului-colaboratori C.I.T.,Școala Gimnzială Petri Mor,Biserica 

Reformată și Organizația Femeilor UDMR. 

- 24-28 Iulie 2017  - 31 Iulie-4 august 2017-Săptămâna creativă Organizat de Centrul 

de Informare Turistică 

- 21 septembrie 2017-Ediția a doua- Haidați pă la noi!Deschideți lada cu zestre 

sălăjeană-organizat cu ocazia zilei Mondiale a Turismului-participând toate centrele 

din zona 

- 20-22 octombrie 2017-Zilele Arany Janos 

- 1 decembrie 2017-Ziua Națională a României colaboratori Școala Gimnazială Petri 

Mor și C.I.T. 

- 7 respectiv 15 decembrie 2017-Zile creative de Crăciun-organizat de Centrul de 

Informare Turistică 

- 9 decembrie 2017-Balul de Moș Nicolae-organizat de Asociația Multiculturală 

Keknefeljcs 

 

Raport de activitate luna ianuarie 2017 

În 28.01.2017 Centrul de Informare Turistică  Nușfalău a organizat La “NUȘFALĂU”III. 

Concurs de Tăierea Porcului” în colaborare cu Primăria Comunei Nușfalău, Consiliul Local 

Persoane fizice și juridice.  

La Nuşfalău s-a desfăşurat sâmbătă, 28 ianuarie, cea de-a treia ediţie a Concursului de 

tăiat porcul, în curtea Căminului Cultural.Cu această ocazie s-au întrecut mai multe echipe 

 la sacrificat, tranşat şi pregătit preparatele tradiţionale. 

Competiţia îşi propune să atragă atenţia asupra faptului că ţara noastră îşi poate asigura 

necesarul de carne fără a mai fi nevoie de importuri masive. De asemenea, concursul  are 

ca obiectiv promovarea metodelor ardeleneşti de preparare a cărnii de porc. 

Juriul a urmărit îndemânarea şi rapiditatea participanţilor  pe parcursul etapelor pe care le 

presupune sacrificarea porcului în mod tradiţional dar şi priceperea acestora  în domeniul 

gastronomic, aceştia trebuind să pregătească pentru juriu şi spectatori diferite preparate  

precum: cârnat, sângerete, caltaboş, varză cu carne, babgulyas. Nelipsite au fost 

degustările de vin fiert și pălincă servite pe baloţi de paie,iar la final munca fiecăruia a fost 

răsplătită cu premii şi aprecieri. 

 

PROGRAM 
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7:30- Deschiderea, ocuparea locului 

8:00- Înjunghierea porcului 

8:30- Prezentarea echipelor 

8:30-9:00- Pârlirea porcului, curățare, tranșare,  

                  degustarea unui vin cald,  

10:30- Prezentarea fripturii de măcelar, jurizare, 

            mâncăruri tradiționale cu varză murată 

11:30- Calificare măcelar după modul de tranșare și  

            preparare a cărnii 

13:00- Degustarea preparatelor cu varză murată, pregătirea caldaboșului și 

cârnațului 

13:30- Vizite la echipe vecine 

14:30- Degustarea caldaboșului și a cârnațului 

15:30- Prezentarea calificativelor obținute 

 

Prânzul pentru invitați era suportat din bugetul CIT Nușfalău.  

 

Raport de activitate luna februarie 2017 

In luna februarie s-a organizat ” Carnavalul” ce este organizat in fiecare an de Asociatia 

Baro Banffy Gyorgy,anul acesta s-a organizat în data de 25 februarie 2017,la căminulul 

cultural din sat. 

Cine a dorit a putut să se imbrace în ținute specific carnavalului. 

Invitat special STAND UP COMEDY,Osz Ferenc umorist. 

In timpul serii au mai fost diferite serbări: 

-Fekete-Kaszoni Boroka –cântece populare din Cehu Silvaniei 

-Grupul de cântece-Tulipan 

-Formația de dansuri populare-Árvalányhaj 

Cei care s-au imbrăcat in costume specific carnavalului au avut parte de diplome. 

Evenimentul a avut un succes,organizatorii speră ca și anul viitor să se poată organiza. 
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Centrul de Informare Turistică a contribuit cu distribuire pe pagina de facebook pentru 

înștiințarea oamenilor respectiv a turiștilor. 

Raport de activitate luna martie 2017 

În luna martie s-a organizat ziua femeii în data de 11 martie 2017  ,organizat în fiecare an 

de Asociația 

Multiculturală Keknefelejcs,s-a sărbătorit ființa cea mai dragă,FEMEIA. 

Este o sărbătoare a femeilor din lumea întreagă,care datează din 1917.Nu trebuie să 

uităm că de-a lungul istoriei multe femei au luptat și s-au sacrificat pentru a avea drepturi 

egale în societate și să ne gândim întotdeauna cu recunoștință la aceste femei,în zilele 

noastre această zi și-a  pierdut din semnificație  dar a devenit o zi cu profunde conotații 

sentimentale,legate de femei. 

Pe parcursul serii au fost mai multe scenete a asociației Multiculturale 

Keknefelejcs,dansuri ai copiilor din asociație.Evenimentul a avut un success ca de fiecare 

data.Centrul de Informare Turistică a distribuit pe pagina de facebook pentru înștiințarea 

oamenilor respective a turiștilor,a contribuit la realizarea afișelor și a invitaților. 

Raport de activitate 5 martie 2017 

15 Martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, este şi una din cele trei sărbători naţionale ale 

Ungariei, când se comemorează Revoluţia din 1848-1849, o zi în care, de regulă, au loc 

ceremonii de depuneri de coroane de flori la diverse monumente maghiare din localităţile 

Transilvaniei, slujbe religioase, marşuri, spectacole şi discursuri în amintirea militanţilor 

paşoptişti. 

Programul manifestărilor zilei de 15 martie din sat cuprinde în fiecare an slujba religioasă 

la biserica reformată din Nușfalău,urmat de o depunere de coroane în parcul eroilor,un 

spectacol la Căminul Cultural ,după spectacol  o defilare cu torțe în tot satul. 

Centrul de Informare Turistică a distribuit pe pagina de facebook pentru înștiințarea 

oamenilor respectiv a turiștilor. 

 

Raport de activitate luna aprilie 2017 
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Anul acesta cum Paștele a fost peste tot în aceeași zi 16.04.2017,Centrul de Informare s-a 

gândit să impodobească satul specific paștelui.Ne-am hotărât ca în fața primăriei și în 

intersecția satului să infrumusețăm puțin satul.În intersecție au fost făcute 4 ouă roșii din 

polistiren mărime de 1 metru și au fost facute 3 iepurași din lemn.În fața primăriei a fost 

făcut tot așa 1 iepuraș din lemn,2 iepurași din paie,au fost cumpărate 300 de ouă pentru a 

impodobi copacii din jur.Iepurași din paie au fost făcute de Toth Ella și Toth Otto. 

Centrul de informare a contribuit cu toate produsele pentru aceste creații,au fost câteva 

ouă pictate de copiii din clasele a II -B si a IV –B,de la Scoala Gimnazială Petri Mor 

Nușfalău. 

Centrul de Informare a postat pe pagina de facebook poze ca să atragă turiștii si 

oamenii,bucurându-ne de un aspect frumos,care a atras turiștii și oameni oprind să facă 

câte o poza.Acești iepurași și ouă au fost puse la dispoziția oamenilor și a turiștilor înainte 

de Sărbătoarea Floriilor. 

 

Raport de activitate 14 aprilie 2017 

Cum anul acesta Sărbătoarea Paștelui a fost sărbătorit de toată lumea,președinta 

Asociației Multiculturale Keknefeljcs,Gabor Maria,a avut ideea ca în  data de  14 aprilie 

2017 să se facă o adunare de ouă roșii în grădina Baro Banffy cu copiii asociației și nu 

numai care a fost o distracție pentru copii.Au participat 52 de copiii cu vârsta de la 2 ani,au 

fost împrăștiate 800 de ouă în iarbă.Copiii s-au distrat de minune.Căutarea  a inceput cu 

un start,cine a găsit mai multe ouă a câștigat.Între ouăle de ciocolată a mai fost ascuns 

cate o mascotă,ce le-a dat si mai mare bucurie copiiilor. Centrul de Informare Turistică a 

participat cu prezența și cu ajutorul de a ascunde ouăle si surprizele. 

 

 

 

 

 

 

 



Intern 

 

 

20 

 

Raport de activitate luna mai 2017                                                 

În data de 20 mai 2017 a fost organizat ediția a IX a zilelor Baro Banffy Gyorgy   din 

Nușfalău      

A început cu adunarea în curtea castelului,s-a continuat cu o expoziție cameră tip secolul 

IX-XX și unelte gospodărești  vechi,în clădirea Asociației Baro Banffy Gyrogy care este 

lângă clădirea primăriei,apoi  depunere de coroană la placheta comemorativă a lui Banffy 

Gyorgy la Castelul Banffy. Dupa depunerea coroanelor,a urmat program cultural la 

căminul cultural unde au făcut spectacol: 

-Orchestra Școlii Gimnaziale Petri Mor Nușfalău 

-Clasa a III-a cu scenete literare din Toldi 

-Grupul vocal bărbătesc Tulipan 

-Recitării poezii 

-Formația de dansuri Arvalanyhaj 

-Hercz Vilmos coreograf –învățare dansuri 

Centrul de Informare Turistică a participat la eveniment,a contribuit cu crearea invitațiilor,a 

postat pe pagina de facebook evenimentul.Evenimentul a fost un succes,organizatorii 

speră ca și anul viitor să se poată organiza. 

Raport de activitate 22 mai-26 mai 2017 

La Centrul de Informare Turistică în perioada 22.05.2017-26.05.2017 în colaborare cu 

Școala Gimnazială” Petri Mor” Nușfalău  s-a desfășurat în cadrul “Școala altfel” 

prezentarea satului Nușfalău.S-a prezentat cele mai importante obiective specifice 

satului,am dorit ca să informăm copiii,elevii de lucruri ce ei nu au știut,să le povestim 

despre dezvoltarea satului unde au crezut,ce poate ei nu au știut. 

1.Biserica Reformată 

2.Castelul Banffy 

3.Parcul Banffy 

4.Conacul Banffy 

5.Necropola medievală ‘’la vulpiște” 

6.Pădurea Lapiș 
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7.Casa muzeu Torkos Pal si Piroska 

 

Cele mai importante dansuri populare,coruri sau formații de teatru 

 

1.Ansambulul Folcroric Vadrozsak 

2.Formația de dans popular Arvalanyhaj 

3.Asociația Baro Banffy Gyrogy 

4.Asociația Multiculturală Keknefeljcs 

5.Csengettyusok 

6.Corul bisericii Reformate 

7.Corul instrumental Baptist 

 

Firmele importante care reprezinta satul 

1.Hanna Instruments 

2.Boglar Champ 

3.Micro 

4.Euroglia etc. 

22.05.2017 –Luni  

Clasa a - II –Învățătoare Gonczi Annamaria 

Clasa a IV- Învățătoare Toth Ella 

23.05.2017 –Marți 

Clasa a V-B –Profesor Fazakas Timea 

Clasa a VI-B –Profesor Markus Viola 

Clasa a VI-C –Profesor Orosz Gabriella 

Clasa a VII-B-Profesor Antal Tibor 

Clasa a VII-C-Profesor Fazakas Viola 

24.05.2017 

Clasa a II –învățător Bodis Arpad 

Clasa a III-IV B –Învățătoare Szilagyi Benedek Margit 

Clasa a I-A -învățătoare Pop Maria 

Clasa a VIII –B- Profesor Farnas Edina 

25.05.2017 

Clasa a VI-A –Profesor Budai Ecaterina 

Clasa a III-C –învățătoare Jano Erzsebet 

Clasa pregătitoare Szucs Lukacs Anna 
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26.05.2017 

Clasa a I B - învățătoare Somogyi Piroska 

Clasa a II-A-Învățătoare Moisi Mirela 

Copiii spre bucuria angajaților ai centrului de informare turistică au plecat încântați aflând 

lucruri noi despre satul lor natal. 

 

 

Raport de activitate luna iunie 2017 

          În luna Iunie a fost organizat in curtea Castelului Banffy din localitatea Nusfalau Ziua 

Copilului. Centrul de informare Turistică Nușfalău a participat la eveniment in colaborare 

cu Scoala Gimnaziala Petri Mor, Biserica Reformata si Organizatia Femeilor in cadrul 

UDMR.  

Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne 

bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sarbatorim alături de copii, 

nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să ne lasăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple sau … 

să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a uita de toate 

grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă iluzie” … copilăria. 

La eveniment au participat aproximativ 250 de copii. Copii au participat la diferite 

programe: desen pe asfalt, picturta pe fata, lucru manual, miscare, sport.  

In data de 24 iunie 2017 a fost organizat ZIUA TATALUI. Semnificația Zilei Tatălui 

este legată direct de poziția unui tată în familie, precum și în societate. Ziua Tatălui are o 

semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia 

dintre cei doi părinți la viața de familie în particular și la construirea societății în general 

Fiecare copil are nevoie atât de tatăl cât și de mama sa, pentru a crește într-un mod 

armonios. În etapele primare, atât tatăl și mama rămân responsabili pentru luarea unor 

decizii importante legate de educație și de creștere a copilului. La momentul actual, în 

lume, majoritatea țărilor au societățile patriarhale și din aceasta cauza tații joacă un rol 

principal în luarea deciziilor mai sus menționate. Stilul de viață al unui tată afectează 

copilul său. 

Ziua Tatalui a fost organizat la Daya Ambient Ristiorante de Asociatia Multiculturala 

Keknefelejcs in colaborare de Centrul de Informare Turistica. Centrul de Informare 

Turistica a contribuit la succescul evenimentului prin distribuirea pe pagina de facebook a 

evenimentului, prin crearea afiselor si invitatiilor. Angajatii Centrului de Informare au fost 

prezentatoarele evenimentului.  
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Raport  de activitate luna iulie 2017 

Între 24 iulie – 04 august ,Centrul de Informare Turistică din Comuna Nușfalău,a organizat 

a doua ediție de ‘’Săptămână Creativă’’.În prima săptămână participanții au învățat diferite 

tipuri de cusături,croșetat și tehnici de înșirat mărgele,limita de vârsta de la 10 ani. 

În a doua săptămână participanții au învățat diferite figurine din fire și gips,tehnici de 

quilling și au desenat cu acuarele,limita de vârsta de la 5 ani. 

 

LUNI(24.07.2017) 

9:00-Deschiderea evenimentului,la care au participat toți participanții,învățătorii și invitații 

9:30-Croșetat,curs prezentat de Bodis Eniko 

11:00-11:30-Gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

12:00-14:00-pauză de masă,servirea mesei educatoarelor finanțat de CIT 

14:00-16:00- Croșetat,curs prezentat de Bodis Eniko 

MARȚI(25.07.2017) 

9:00-înșirare de mărgele,curs prezentat de Somogyi Piroska 

11:00-11:30-gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

12:00-14:00-pauză de masă,servirea mesei educatoarelor finanțat de CIT 

14:00-16:00-Înșirare de mărgele,curs prezentat de Somogyi Piroska 

MIERCURI(26.07.2017) 

9:00-Brodărie populară Kalocsai,curs prezentat de Katona Farnas Katalin 

11:00-11:30-gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

12:00-14:00-pauză de masă,servirea mesei educatoarelor finanțat de CIT 

14:00-16:00- Brodărie populară Kalocsai,curs prezentat de Katona Farnas Katalin 
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JOI (27.07.2017) 

9:00-Cusătură în cruci,curs prezentat de Erdei Gale Anuța și Moisi Mirela 

11:00-11:30-gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

12:00-14:00-pauză de masă,servirea mesei educatoarelor finanțat de CIT 

14:00-16:00- Cusătură în cruci,curs prezentat de Erdei Gale Anuța și Moisi Mirela 

VINERI (28.07.2017) 

9:00-Cusătură Inas,curs prezentat de Posta Rozalia și Imre Elisabeta-Iulia 

11:00-11:30-gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

12:00-14:00-pauză de masă,servirea mesei educatoarelor finanțat de CIT 

14:00-16:00- Cusătură Inas,curs prezentat de Posta Rozalia și Imre Elisabeta-Iulia 

LUNI (31.07.2017) 

10:00- Quilling,curs prezentat de Toth Ella 

11:00- gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

11:00-13:00- Quilling,curs prezentat de Toth Ella 

MARȚI (01.08.2017) 

10:00-Familia mea din fire,curs prezentat de Moisi Mirela 

11:00- gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

11:00-13:00-Familia mea din fire,curs prezentat de Moisi Mirela 

MIERCURI (02.08.2017) 

10:00-Portchei din fire,brățară din fire,curs prezentat de Gonczi Annamaria 

11:00- gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

11:00-13:00-Portchei din fire,brățară din fire,curs prezentat de Gonczi Annamaria 

JOI (03.08.2017) 

10:00-Magnet de frigider din gips,curs prezentat de Somogyi Piroska 



Intern 

 

 

25 

 

11:00- gustare finanțat de CIT (cafea,suc,apă,napolitane,cornulețe) 

11:00-13:00- Magnet de frigider din gips,curs prezentat de Somogyi Piroska 

VINERI (04.08.2017) 

Excursie IAZ ,(picnic) și  Muzeul de Artă Populară Ligia Alexandra Bodea 

8:45-Întâlnire în fața Primăriei Comunei Nușfalău 

9:00-Pornire spre Iaz 

9:30-Sosire Muzeul de Artă Populară Ligia Alexandra Bodea,vizitarea muzeului 

11:00-pornire la locul de picnic Iaz 

15:00-pornire la Nușfalău 

15:30-sosire Nușfalău 

Excursia era finanțat de Centrul de Informare Turistică. 

Raport de activitate luna septembrie 2017 

Produse artizanale și tradiționale, ateliere interactive, expoziții, spectacol folcloric  și 

degustare de preparate tradiționale au fost ingredientele celei de-a doua ediții a 

evenimentului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană!”, organizat de către 

Primăria Municipiului Zalău prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică. 

Zălăuanii s-au strâns, joi, 21 septembrie, pe Platoul de Marmură din centrul Zalăului încă 

înainte de deschiderea oficială a evenimentului, atrași de forfota din jurul standurilor celor 

18 centre de promovare turistică prezente la eveniment și de tarabele care oferă spre 

vânzare diferite produse, de la preparate și produse alimentare, la săpunuri de lavandă, 

produse apicole, pâine de casă, plăcinte de Bădăcin, brânză, suveniruri și altele menite a 

convinge zălăuanii să se oprească și să ia parte, chiar și pentru câteva minute,  la 

evenimentul menit a promova Sălajul și, totodată, a marca Ziua Mondială a Turismului. 

”Noi vrem să aducem în atenția comunității zălăuane, sălăjene că existăm, că încercăm să 

promovăm județul Sălaj, și, totodată, prin acest eveniment vrem să atragem turiștii care 

sînt cazați în unitățile de cazare din județ, unități care au primit din partea noastră invitații 

la acest eveniment. Am trimis, de asemenea, la Ministerul Turismului, informații despre 
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acest eveniment, pentru a ne face cunoscuți și în țară”, ne-a declarat Bianca Pop, 

directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Zalău. 

Pe lângă reprezentanții centrelor de informare turistică din orașul Șimleu Silvaniei și 

comunele Benesat, Bocșa, Camăr, Crasna, Creaca, Hereclean, Horoatu Crasnei, 

Meseșenii de Jos,Mirșid, Nușfalău, Pericei, Plopiș, Românași, Zimbor, Șamșud și Buciumi, 

la eveniment a fost prezent și Mircea Groza, cunoscutul gastronom sălăjean, care a 

pregătit pentru acest eveniment, împreună cu o echipă de tineri pasionaţi de bucătărie, un 

papricaş cu carne de cocoş şi razalăi, precum și producători locali. 

Organizatorii au pus la dispoziția publicului, pe lângă degustarea de preparate tradiționale 

– plăcinte, sarmale cu păsat, cocoradă cu brânză și varză, sărmăluțe în foi de varză cu 

ciolan, pâine rotundă de casă, pancove, produse din lapte de vacă și oaie, miere de albine 

și diverse sortimente de dulceață -, activități dedicate copiilor: atelier de confecționat 

păpuși, mărgele, de cusut, precum și un atelier de pictură coordonat de profesor Mălina 

Mureșan de la Liceul de Artă „Ioan Sima”, ori o cabină foto unde doritorii și-au putut 

fotografii gratuite cu componente ale costumului popular, printate  instant. 

Raport de activitate luna octombrie 2017 

    Zilele Arany Janos și anul acesta a fost organizat în data de 20-22 octombrie 2017 ,anul 

acesta s-a sărbătorit 200 de ani de la nașterea poetului Arany Janos.Programul a început 

vineri cu poezii a poetului în parcul Arany Janos,a continuat sâmbăta la școala Gimnazială 

Petri Mor cu concursul de limba și literatura maghiară cu teme legate de opera poetului. 

A continuat cu programul la Căminul Cultural unde a participat și angajata C.I.T.,s-a 

continuat duminica la biserica Reformată unde după slujba, domnul Thokoly Vajk a recitat 

o poezie scris de dânsul pentru ”Nușfalău”,urmând un concert din Budapesta-

Tabulatura,apoi la bustul din parcul lui Arany Janos depunerea de coroane,urmând la 

Școala Gimnazială Petri Mor expoziția de desene a domnului Szabo Vilmos. 

Centrul de Informare  turistică a contribuit la sccesul evenimentului prin distribuirea pe 

pagina  de facebook.Centrul de Informare turistică a împărțit broțuri și pliante invitaților. 

 

 

Raport de activitate luna decembrie 2017 
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1 decembrie 1918 –Ziua Națională a României,elevii școlii Gimnaziale Petri Mor,s-au 

pregătit cu diferite programe specifice zilei României la Căminul Cultural din Nușfalău. 

Au participat toți elevii al școlii cu mic cu mare,au recitat poezii, au cântat.Centrul de 

Informare Turistică și doamna învățătoare Moisi Mirela cu elevii clasei a IIIa A s-au pregătit 

cu două cântece specifice sărbătoririi zilei de 1 decembrie. 

Locul de desfățurare a repetițiilor pentru elevii din clasa a III-a s-a desfășurat la C.I.T. 

Centrul de informare turistica a distribuit evenimentul pe pagina de facebook. 

Raport de activitate- Zile creative de Crăciun 2017 

Crăciunul a început să fie serbat de către creștini pe 25 decembrie, după cel puțin trei 

secole de la începerea misiunii de evanghelizare a apostolilor, anume începând cu secolul 

al IV-lea în Vest și începând cu cel de-al V-lea secol în Est. 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o 

sărbătoare creștină celebra în fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice 

împărătești ale bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde creștinii sunt majoritari, 

Crăciunul e de asemenea sărbătoare legală, iar sărbătoarea se prelungește în ziua 

următoare, 26 decembrie: a doua zi de Crăciun.  

Pentru această așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul-Nașterea Domnului, 

Centrul de Informare Turistică   a venit cu ideea de a organiza  doua zile de creativitate   

specifice Crăciunului,cu decorațiuni și ornamente,în colaborare cu doamnele învățătoare 

Toth Ella,Moisi Mirela și Gonczi Annamaria. 

 C.I.T. a distribuit pe pagina de facebook,pentru a anunța programul și pentru a bucura 

copiii. 

Participanții(copiii) prima zi (7 decembrie 2017)au învățat cum să facă globuri din nucă și 

folie,respectiv îngerași,fulgi de nea din quilling. La aceasta acțiune au participat 20 de 

copiii. 

Cursul a început de la ora 14:00 și s-a terminat la ora 16:30. 

Copiii au fost foarte bucuroși și entuziasmați de creativitatea lor. 

A doua ocazie a fost în data de  15 decembrie 2017 , copiii au făcut de data aceasta 

felicitări,ingerași din quilling,globuri și la șfârsit din aceste lucrări frumoase  făcute de copii  

https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_IV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_IV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_V-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praznic_%C3%AEmp%C4%83r%C4%83tesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praznic_%C3%AEmp%C4%83r%C4%83tesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ritul_bizantin
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_decembrie
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au impodobit pomul de Crăciun,cu produsele  făcute de ei. Cum Sărbătoarea Crăciunului 

este anunțată prin obiceiul copiilor de a cânta colinde,C.I.T.răsuna de vocile copiiilor. 

 Cursul a început de la ora 14:00 și s-a terminat la ora 17:30. 

Centrul de Indormare Turistică a participat la întâlniri între centrele din zonă 

-26 ianuarie 2017-Centrul de Informare Turistic Horoatu Crasnei 

-28 martie 2017-Centrul de Informare și Marketing Turistic Mirșid 

-05 iulie 2017-Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău 

-27 octombrie 2017-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus 

 

Ne-am ocupat cu organizarea celei de-a treia ediții a concursului de’’tăierea 

porcului’’,anunțarea celor care participă,achiziționarea de șorțuri cu imprime,ecusoane cu 

șnur,cupe,banner,șepci,personalizare,respective ne-am ocupat cu invitații și pancarde,ca 

organizarea să fie una mai special.Ne-am gândit la mai multe activități ce vor fi organizate 

în comuna și la Centrul de Informare Turistică în anul 2017. 

Centrul de Informare Turistică a participat la întâlniri între centrele din zonă 

-26 ianuarie 2017-Centrul de Informare Horoatu Crasnei 

-28 martie 2017-Centrul de Informare și Marketing Turistic Mirșid 

-05 iulie 2017-Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău 

-27 octombrie 2017-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SĂLAJ PLUS 

-27 Noiembrie 2017- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SĂLAJ PLUS 

 

  Pe lângă compartimentele mai sus menționate în organigrama comunei Nusfalău 

se regăsește și funcția de  ADMINISTRATOR PUBLIC, care  reprezintă o funcţie specifică 

administraţiei publice locale, implementată în ţări care dispun de instituţii moderne şi 

eficiente în relaţia cu comunitatea.  

Administratorul Public este definit ca un promotor al schimbării şi un reformator. 

 În România, funcţia de Administrator Public este reglementată de Legea nr. 286/2006 

care modifică şi completează Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice Locale, cap. 8 

art. 112. Administratorul Public este subordonat Consiliului Local (ca for legislativ) şi 

Primarului. 
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 În baza contractului de management şi a fişei postului, cât şi prin dispoziţii exprese, 

Primarul este cel care deleagă către Administratorul Public atribuţii ce ţin de 

managementul public al unităţii administrativ teritoriale sau de alte entităţi aparţinătoare.  

Deşi este asimilat funcţionarilor publici, Administratorul Public face parte din categora 

personalului contractual, cu obligaţia legală de a completa şi publica declaraţiile de avere 

şi de interese.  

ATRIBUŢII CONFORM CONTRACTULUI DE MANAGEMEN SI FISA POSTULUI SUNT: --

-Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea legata de 

cultura  raspunzand de Biblioteca,  si Căminele de Cultura 

- Indeplineşte atribuţii de coordonare delegate de Primar privind activitatea desfasurata de 
catre  muncitorii angajati in aparatul de specialitate al primarului; 

- Indeplineste atributii pe linie de protectia muncii; 

- Responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca; 

- Face parte din Comisia care raspunde de luarea masurilor privind salubrizarea localitatii, 
amenajarea si curatarea cursurilor de ape,prevenirea poluarii accidentale a mediului si a 
surselor de apa; 

- Indeplineste atributii pe linie de colaborare cu unitatile scolare in privinta furnizarii 
utilitatilor, a modului de utilizare a acestora; 

- intocmeste planul de pregatire în domeniul  situațiilor de urgență, planul de prevenire și 
evacuare în caz de inundații. 

- supreveghează modul de administrare și gestionare a oborului și piețelor 

- atribuții privind gestionarea câinilor fara stapâni 

Printre principalele actiuni intreprinse de administratorul public , în cursul anului 2017, se 
numără:  tinerea evidentei pe problem de protective civilă, salubritate, protectia mediului, 
calamitati natural, însoțirea organelor de control la efectuarea  verificărilor  în teren. 

 VICEPRIMARUL COMUNEI,  

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi 
poate delega atribuţiile sale.   
În situație de normalitate, principala activitate a viceprimarului este legată de 
urbanism și amenajarea teritoriului. 
Din evidențele acestuia rezultă un număr de 35 autorizații de construire eliberate în 
cursul anului 2017.  
Numărul certificatelor de Urbanism este de  55, autorizații de bransare la curentul 
electric este de 24.  
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In cursul anului 2017 au fost întocmite un număr de 34 procese verbale  de recepție 
la terminarea lucrărilor de construire. 
Coordonarea și suprevegherea muncii prestate în folosul comunității de beneficiarii 
de ajutor social , revine tot viceprimarului. 
 
 

Mulțumesc tuturor careși-au adus aportul la realizarea acestor activități. 
 
 
 

PRIMAR, 
MATE RADU 

 


