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Nr.988/14 februarie 2018

PROCES -VERBAL
Încheiat azi, 14 februarie 2018, la sediul Primăriei Comunei Şărmăşag, cu
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şărmăşag.
Din totalul de 15 membrii ai consiliului local sunt prezenţi: BERKI EDITH
,BOTI SANDOR CSABA,DOMBI SZILARD ATTILA, ERDEI ERVA KAROLY,
GECZI ATTILA, GOMBOS ZSIGMOND, KERESZTES
JOZSEF-ATTILA
,KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS,KOVACS TIBERIU ,LUCZA
ISTVANATTILA,MOLDOVEAN GAVRIL ,NEMEȘ ADRIAN PAVEL,SZEKELY CSABA,
TOTH CSABA și BALOGH ALEXANDRU.
La ședința Consiliului Local participă în calitate de invitat domnul Marian
Claudiu Mihail, director OCPI Sălaj.
Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local s-a făcut în baza Dispoziţiei
primarului nr.110/9 februarie 2018 şi a convocatorului înregistrat la numărul 862
din 9 februarie 2018.
Domnul primar propune ca înainte de începerea ședinței să dăm cuvântul
domnul director de la OCPI.
Domnul director OCPI – Marian Claudiu Mihail prezintă stadiul înregistrărilor
sistematice la nivel de județ și pe unități administrativ teritoriale și solicită totodată
sprijin membrilor Consiliului Local pentru a informa și totodată a înștiința proprietarii
de teren să participe la delimitarea în teren a tuturor proprietăților supuse
înregistrărilor sistematice.Ar trebui ca toți proprietarii să fie pregătiți cu acte și să
participe în teren la identificarea parcelelor pentru toți care se regăsesc în sectorul
supus înregistrărilor, astfel vor putea fi multe contestații.Contractele la început au fost
încheiate pentru 1 an de zile pentru suma de 1.350.000, în luna august, iar timpul a
fost prea scurt pentru a se realiza lucrările. Acum suma este de 1.500.000 lei și s-a
reușit transformarea acestora în contracte multianuale , aceasta înseamnă că dacă nu sau finalizat lucrările în primul an se pot realiza și în cel de-al doilea an.În județul
Sălaj, comuna Marca are cele mai multe sectoare finalizate.
Domnul primar – se fac întăbulări, notări în Cartea Funciară pe terenuri
intravilane dar fără avizul de la primărie și nu se fac așa cum trebuie.Pentru terenurile
din extravilan da se avizează de primărie.
Domnul director – persoanele fizice autorizate realizează lucrări eronate,
măsurătorile se fac la cererea proprietarului care are obligația și responsabilitatea de a
declara în mod corect unde este amplasat terenul- imobilul pentru a putea fi notat în
Cartea Funciară.ANCPI are în derulare două mari proiecte RAN și RENNS. Acestea
sunt aplicații care ajută și scutesc administrația publică locală de tot felul de situații
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care trebuie transmise.RAN ajută atât în activitatea de raportare dar vor putea să
acceseze programul și proprietarii pentru a putea face modificări în registrul agricol.
Domnul primar – în acest an se va face și PUG care va fi în 3D și atunci va
putea fi văzută toată infrastructura.
Nemaifiind alte discuții domnul director mulțumește pentru invitația de a
participa la ședință și speră la o colaborare bună și în continuare.
În continuare secretarul comunei supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 22.01.2018 supus la vot sunt aprobate în unanimitate, cu 15
voturi pentru.
Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă,domnul
KERESZTES JOZSEF-ROBERT care dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta
următoarea,
ORDINE DE ZI:
1.Raportul de activitate al consilierilor și a comisiilor de specialitate pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre pentru adoptarea bugetului local al comunei pe anul 2018.
3. Proiect de hotărâre pentru concesionarea unor suprafețe de pășune proprietatea
comunei ŞĂRMĂŞAG.
4. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
normelor de gospodărire locală pe raza comunei Șărmășag, Judeţul Sălaj.
5.Proiect de hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice.
6.Probleme diverse.
Preşedintele de şedinţă consultă consiliul dacă mai sunt şi alte probleme urgente
ce nu suferă amânare, bineînţeles dacă sunt respectate şi prevederile art.45 din Legea
nr.215/2001 privind existenţa raportului de specialitate al compartimentului de resort
al aparatului de specialitate al primarului comunei şi dacă comisia de specialitate s-a
pronunţat asupra problemei ce se constituie urgenţă.
Domnul primar propune:Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea
anexei nr.1 la H.C.L. nr.57/2016 pentru implementarea proiectului “Amenajare
drumuri de exploatație agricolă în comuna Șărmășag”;Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea H.C.L. nr.104/2017 pentru modificarea indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului ”Înființare creșă în localitatea Șărmășag”și
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele
destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
Nefiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot Ordinea de Zi, cu
completările și modificările propuse, care este aprobată cu 15 voturi pentru.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul
punct al ordinii de zi, Raportul de activitate al consilierilor și a comisiilor de
specialitate pe anul 2017.
Până la data de 14 februarie 2018 au depus Raportele de activitate toate cele trei
Comisii de specialitate ale Consiliului Local precum și un numă de 10 consilieri locali:
BOTI
SANDOR
CSABA,DOMBI
SZILARD
ATTILA,
GOMBOS
ZSIGMOND,KERESZTES
JOZSEF-ATTILA
,KOVACS
ZOLTANSZABOLCS,KOVACS TIBERIU
,LUCZA ISTVAN-ATTILA,MOLDOVEAN
GAVRIL ,NEMEȘ ADRIAN PAVEL,SZEKELY CSABA.
În continuare se prezintă punctul doi al ordinii de zi, Proiect de hotărâre
pentru adoptarea bugetului local al comunei pe anul 2018.
2

Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 15 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS
– pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY
CSABA – pentru, TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.21
În continuare se trece la prezentarea punctului trei al ordinii de zi, Proiect de
hotărâre pentru concesionarea unor suprafețe de pășune proprietatea comunei
ŞĂRMĂŞAG.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 15 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS
– pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY
CSABA - pentru ,TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU – pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.22
În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect
de hotărâre pentru privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de
gospodărire locală pe raza comunei Șărmășag, Judeţul Sălaj.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 15 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS
– pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY
CSABA - pentru ,TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU-pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.23
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În continuare se trece la prezentarea punctului cinci al ordinii de zi,Proiect de
hotărâre pentru plata sumelor necesare decontării cheltueililor de transport pentru
cadrele didactice.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 14 voturi pentru ,iar un consilier nu participă la deliberare,după cum
urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI SANDOR CSABA - pentru; DOMBI
SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA KAROLY – pentru; GECZI ATTILA –
pentru;GOMBOS ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru;
KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA
ISTVAN ATTILA – pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIANPAVEL – pentru;SZEKELY CSABA – nu participă la deliberare; TOTH CSABA –
pentru și BALOGH ALEXANDRU –pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.24
În continuare președintele de ședință cere domnului primar să prezinte
proiectele de hotărâre propuse în completare la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea anexei nr.1 la
H.C.L. nr.57/2016 pentru implementarea proiectului “Amenajare drumuri de
exploatație agricolă în comuna Șărmășag.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
-Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 15 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMONDpentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS
– pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY
CSABA – pentru, TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU –pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.25
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.
nr.104/2017 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului ”Înființare creșă în localitatea Șărmășag”
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 15 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – pentru;GOMBOS ZSIGMOND4

pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS
– pentru;KOVACS TIBERIU – pentru;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru;
MOLDOVEAN GAVRIL-pentru; NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY
CSABA – pentru, TOTH CSABA – pentru și BALOGH ALEXANDRU –pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.26
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la
locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL.
Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
- Comisia nr.1 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.2 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Comisia nr.3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 13 voturi pentru după cum urmează: BERKI EDITH - pentru; BŐTI
SANDOR CSABA - pentru; DOMBI SZILARD ATTILA- pentru;ERDEI ARVA
KAROLY – pentru; GECZI ATTILA – nu participă la deliberare;GOMBOS
ZSIGMOND- pentru;KERESZTES JOZSEF ROBERT – pentru; KOVACS
ZOLTAN-SZABOLCS – pentru;KOVACS TIBERIU – nu participă la
deliberare;LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru; MOLDOVEAN GAVRIL-pentru;
NEMEȘ ADRIAN-PAVEL – pentru, SZEKELY CSABA – pentru, TOTH CSABA –
pentru și BALOGH ALEXANDRU –pentru.
S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.27
Fiind epuizate toate punctele la ordinea de zi președintele de ședință solicită
înscrierea la discuții la ultimul punct al ordinii de zi, Probleme diverse.
Domnul primar – s-a încercat repararea fântânii de pe str. Crinului dar nu va
merge va trebui să forăm din nou sau dacă s-ar putea fora la o adâncime mai mare.
Doamna Berki Edith – pe str.Salciei ar trebui făcut și trotuar sau daca este
prevăzut în proiectul de asfaltare atunci este bine, dacă nu atunci până când se va
asfalta ar fi bine sa se curețe strada și să se facă un șanț pentru a se scurge apa.
Domnul Balogh Alexandru –toată apa vine pe stradă ar trebui făcut șanțurile și
bazine de decantare care să poată fi curățate
Domnul primar – dacă bugetul ne va permite, ceea ce la această dată nu ne
permite, pentru a putea face ar trebui să reducă sumele alocate pentru alte lucrări.
Nemaifiind alte discuții preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa ordinară
a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
KERESZTES JOZSEF - ROBERT
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SECRETAR COMUNĂ,
ANGELA RODICA OROIAN

