PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 22 februarie 2019, cu ocazia întrunirii în şedința ordinară a Consiliului local
Săliştea de Sus, judeţul Maramureş.
Convocarea la ședință a fost făcută de către Primarul orașului Săliștea de Sus prin Dispoziția
nr. 27 din 15.02.2019 si invitatia nr. 386 din 15.02.2019, comunicată consilierilor locali prin posta.
La apelul nominal făcut de doamna Dunca Anuţa-Viorica, secretar al oraşului Săliştea de
Sus, judeţul Maramureş, la şedinţă participă următorii consilieri: Chiș Ioan, Chiș Ion, Chiș Gh.
Vasile, Vlad Gheorghe, Vlad Nicolae, Vancea Florina-Teodora, Iuga Simion, Iuga Vasile, Șușca
Maria, Iuga Gheorghe, Hojda Samoilă-Lazăr, Vlad Cristina-Domnica, Gaga Simion, și Chiș Ștefan.
Absentează motivat :.
Absenteaza : Chiș D. Vasile.
La şedinţă participă în calitate de invitat de drept dl primar, ec. Ștefan Iuga. Mai participă in
calitate de invitati : pr. Pintea Nicolae, pr. Gavris Vancea.
Doamna secretar prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, care este supus la vot și este
aprobat în unanimitate.
Doamna preşedintă de şedinţă Vlad Cristina - Domnica propune Consiliului local următorul
proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru
perioada 2019-2022, precum și a Procedurii de identificare a situațiilor de risc de separare a
copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și copiilor
separați de părinți la nivelul Orașului Săliștea de Sus.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru
anul 2019.
3. Probleme curente.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu :
4. Proiect de hotarare privind identificarea cu date de carte funciara a unui teren de la pozitia
26 din Anexa la HCL nr. 14/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul
public al orasului Salistea de Sus, atestat prin HG nr. 934/2002, Anexa nr. 59.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor
profesionale ale Secretarului Orașului Săliștea de Sus pentru anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a
taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui.
Ordinea de zi se supune la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se prezintă materialele înscrise pe ordinea de zi.
Pe marginea celor prezentate se inscriu la discutii urmatorii consilieri si invitati :
Proiectul nr. 1 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : vă supunem aprobării Strategia serviciilor publice
destul de târziu, însă cea mai mare parte a proiectelor sociale au fost incluse și în Strategia
locală de dezvoltare.
2. Dl consilier local Chiș Ioan : sunt putine cazuri de familii cu probleme, dar mai sunt.
3. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : avem un singur caz de plasament, însă avem mai mulți
copii cu handicap, ce necesită monitorizare atentă. In ceea ce privește plecarea părinților în
străinătate, nu sunt probleme deosebite, aproape întotdeauna copii rămânând în grija
bunicilor. Mai sunt acele cazuri de copii cu probleme, cazuri de furt și violență, însă nu neau fost comunicate în mod oficial nici de către școală, nici de către poliția orașului.
4. Pr. Pintea Nicolae : am avut și noi un caz cu o minoră nesupravegheată, care a plecat însă în
străinătate.

5. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : atunci când suntem sesizați cu astfel de cazuri, avem
obligația de a efectua anchete sociale, de a întocmi un dosar de monitorizare și a anunța în
regim de urgență Direcția de asistență socială și protecția copilului.
Nefiind alte discuții cu privire la proiectul prezentat, dna președintă de ședință supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5. Chis D. Vasile –absent
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 2 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : vă supunem spre aprobare, ca în fiecare an, Planul de
analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2019, avem foarte puține modificări față de anul
trecut, însă am discutat cu dl primar și încercăm anul acesta să întocmim un nou PAAR.
Aceasta implică achiziția unor servicii, precum și prevederea unor sume în bugetul local în
acest sens.
2. Dl viceprimar Gheorghe Vlad : serviciul voluntar pentru situații de urgență funcționează
destul de bine. Am avut doar evenimente puține și de mică amploare, însă au fost operativi,
de cele mai multe ori ajungând la locul evenimentului înaintea serviciului profesionist de la
Bogdan Vodă.
3. Dl consilier local Chiș Ioan : sunt recompensați, cumva acești voluntari.
4. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : participarea la antrenamente, instruiri, exerciții și
concursuri se plătește, în baza pontajelor, calculul fiind făcut prin înmulțirea orelor cu
salariul minim pe economie stabilit în plată, pe oră.
Nefiind alte discuții cu privire la proiectul prezentat, dna președintă de ședință supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5. Chis D. Vasile –absent
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 3 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : am adoptat în ședinta din ianuarie o hotărâre de
modificare a datelor de carte funciară pentru strada Fântâna Rece II, documentația fiind
respinsă de către OCPI, deoarece majorarea suprafeței este peste limita admisă de ei. Vă
propunem azi, aprobarea separată a datelor de carte funciară pentru str. Fântâna Rece lot III
și revocarea hotărârii din ședința anterioară, practic aceeași stradă va avea trei numere
cadastrale.

Nefiind alte discuții cu privire la proiectul prezentat, dna președintă de ședință supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5.Chis D. Vasile –absent
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 4:
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : s-a modificat legislația din domeniul evaluării
funcționarilor publici. Dacă până acum se făcea în baza HG nr. 611/2018, în urma unei
decizii a Curții Constituționale de anul trecut, evaluarea nu a mai putut fi făcută până la
adoptarea Legii nr. 24/2019, cu efecte din 17 ianuarie 2019. Apar aici mai multe probleme.
O dată, pentru anul acesta evaluarea de face până la 31 martie, începând cu anul următor
aceasta este obligatorie până la 31 ianuarie, ceea ce face ca în cazul secretarului UAT,
hotărârea consiliului local cu aprobarea propunerii de evaluare să fie adoptată până la 15
ianuarie, în condițiile în care ședințele noastre au loc în ultima vineri din lună. Cealaltă
problemă este forma hotărârii, din discuțiile purtate cu ceilalți colegi încă nu suntem siguri
cu privire la aceasta. Ni se părea normal ca raportul de evaluare întocmit de către primar să
fie aprobat în consiliul local, și nu invers. Așa cum s-a formulat textul de lege, hotărârea
consiliului local este un act ce precede raportul de evaluare. Așa că dl primar vă prezintă un
draft al raportului pe marginea căruia puteți face modificările pe care le considerați necesare.
2. Dl consilier local Chiș Ioan : lăsăm pe dl primar să o facă.
3. Dl primar Ștefan Iuga : oricum, eu cunosc cel mai bine activitatea dnei secretar.
4. Dna președintă de ședință Vlad Cristina-Domnica : dați nota 5 și gata.
5. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : nota evaluării făcute de domnul primar nu este maximă,
atât dumnealui, cât și eu considerând că este loc și de mai bine.
Nefiind alte discuții cu privire la proiectul prezentat, dna președintă de ședință supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5.Chis D. Vasile –absent
6.Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 5 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : vă propunem stabilirea modalității de instituire a taxelor
speciale la nivel local.
2. Dl consilier local Gaga Simion : să le luăm domeniile pe rând.
3. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : ca să nu fie discuții, nu stabilim acum alte taxe speciale.
Avem câteva stabilite în anii precedenți, iar acum stabilim doar procedura prin care se vor
putea aproba noi taxe speciale, dacă veți considera oportun.

Nefiind alte discuții cu privire la proiectul prezentat, dna președintă de ședință supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5.Chis D. Vasile –absent
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Probleme curente:
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : doresc să vă informez că am primit o adresă de la ANI,
prin care ni se comunică faptul că declarațiile de avere și de interese depuse anul trecut sunt
greșite sau incomplete și ne atrage atenția cu privire la obligația de a le completa conform
legii, altfel rezervându-și dreptul de a face controle inopinate. Adresa nu se referă la cineva
anume, nici dacă e vorba despre declarațiile funcționarilor publici sau ale consilierilor locali.
Am rugămintea ca anul acesta să fiți puțin mai atenți, iar pentru acei dintre dumneavoastră
care utilizați calculatorul o să vă trimit în format editabil formularul.
Se propune următoarea ședință ordinară pentru data de 29 martie 2019, ora 18.00 cu următoarea
ordine de zi:
1. Raportul primarului orașului privind starea economică, socială și de mediu a orașului
Săliștea de Sus pe anul 2018.
2. Raportul de activitate pe anul 2018 al viceprimarului orașului Săliștea de Sus.
3. Rapoartele de activitate pe anul 2018 ale consilierilor locali ai Consiliului local al
orașului Săliștea de Sus.
Nefiind alte discuţii, lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CRISTINA-DOMNICA VLAD

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

