PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 26 aprilie 2018, cu ocazia intrunirii in şedinta ordinara a Consiliului local
Săliştea de Sus, judeţul Maramureş.
Convocarea la sedinta a fost facuta de catre Primarul orasului Salistea de Sus prin Dispozitia
nr. 71 din 19.04.2018 si invitatia nr. 1611 din 19.04.2018, cu revenire prin adresa nr. 1637 din
19.04.2018, ambele comunicate 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, Șușca Maria, Iuga Gheorghe, Vlad Nicolae, Vancea Florina-Teodora, Gaga
Simion, Vlad Cristina-Domnica, Iuga Simion si Chiș Ștefan.
Absentează motivat :Chiș D Vasile, Iuga Vasile
Absenteaza : Hojda Samoila -Lazar.
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Ștefan Iuga. Mai participa
in calitate de invitati : prof. Chiș Maria-Marioara – director școală, prof. Iuga Simion.
Doamna secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare, care este supus la vot si este
aprobat in unanimitate.
Se propune un nou presedinte de sedinta in persoana doamnei Susca Maria, propunerea fiind
aprobata in unanimitate.
Doamna preşedinta de şedinţă Susca Maria propune Consiliului local următorul proiect al
ordinii de zi :
1.
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/2015 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Salistea de Sus.
2.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate / documentației de avizarea
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitare
urbană recreativă și culturală,, din UAT orașul Săliștea de Sus, jud. Maramureș
3.
Probleme curente.
4.

Dl primar Stefan Iuga: propun suplimentarea ordinii de zi cu:
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
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 Anuta -Viorica : va propunem spre aprobare urmatoarele modificari ale
statului de functii : postul vacant consilier clasa I superior din compartimentul agricol
urmeaza a fi transformat in consilier clasa I debutant, in vederea ocuparii acestuia prin
recrutare, in urma unui concurs ; respectiv inființarea postului de muncitor calificat sofer
microbuz scolar, la solicitarea scolii de a transfera soferul din statul lor de functii.
2. Dl primar Iuga Stefan : exista prevederi legale care ne obliga sa suportam toate costurile
transportului scolar. Deocamdata infiintam postul, urmand ca atunci cand va fi posibil sa
prevedem si fondurile necesare asigurarii salariului, abia apoi sa fie efectuat transferul.
3. Dna secretar Dunca Anuta - Viorica : postul se infiinteaza in cadrul compartimentului
administrativ – gospodaresc, iar in noul stat de functii avem in total 47 de posturi – functii
publice si contractuale – cu incadrarea in numarul maxim de posturi stabilit pentru noi – de
54 de posturi.
4. Dna director Chis Maria-Marioara : am fost convocati saptamana trecuta la o sedinta la
inspectorat unde ni s-a pus in vedere sa transferam soferii microbuzelor catre primarii, asta
in conditiile in care costul per elev nu mai acopera cheltuielile de personal ale scolilor. Atat
transportul elevilor, cat si naveta profesorilor se deconteaza de catre primarie, conform
legislatiei actuale.

5. Dl consilier local Chis Ioan : daca este obligatoriu prin lege, nu vad de ce sa nu platim noi
soferul, mai ales ca am inteles ca si microbuzul este pe primarie.
6. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : da, avem un act de custodie prin care am predat scolii
microbuzul, dar este pe primarie inmatriculat.
7. Dl consilier local Gaga Simion : mai este nevoie de inginer la agricol, ce mai au de facut ?
8. Dna secretar Dunca Anuta -Viorica : este foarte mare nevoie de inginer la agricol. Urmeaza
sa aiba atributii in domeniul fondului funciar, unde avem foarte multe dificultati, atat dpdv
al volumului de munca, cat si al problemelor pe care le ridica. Mai mult, comisia de fond
funciar constituita prin ordin al prefectului, este la aceasta data incompleta, in urma
pensionarii dlui inginer.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat cu un numar de 12 voturi pentru din 12 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 – absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - absent
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. Dl primar Stefan Iuga : din cele doua proiecte de reabilitare urbana, pe care le-ati aprobat de
principu in una dintre sedintele trecute, am intocmit un singur proiect, in care am cuprins toate
acele obiective de investitii. Documentatia tehnica este finalizata si va solicitam aprobarea
acesteia, urmand ca, ca cel tarziu pana luni, sa fie depusa in acea aplicatie on – line a POR –
ului. Ne propunem sa acoperim bazinele de inot, sa realizam un teren de tenis/ volei si sa
astfaltam strazile limitrofe acestora, respectiv str. Fantana Rece - partial, str. Iza –partial, str.
Targului si Piata cu realizarea unei Pasarele de trecere la bazine, respectiv Centrul cultural. In
jur de 3 milioane de euro este proiectul cu o cofinantare de 2 %.
2. Dl consilier local Iuga Gheorghe : dar ceva bani pentru astfaltarea strazilor nu sunt ?
3. Dl primar : avem bani prevazuti in bugetul local pe anul acesta pentru astfaltarea strazilor Dr.
Gavrila Iuga si Ion Iuga.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dl presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 12 voturi pentru din 12 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtineri.
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 – absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - absent
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 Anuta-Viorica : am primit saptamana aceasta o adresa din parte Consiliului
Judetean prin care ni se aloca suma de 23 mii lei pentru plata avizelor si a serviciilor pentru
actualizarea PUG –ului. Am mai primit si anul trecut ; la actualizarea acestuia se lucreaza, insa

merge mai greu fiind un volum de munca mare, insa si perioada in care elibereaza avizele necesare,
de diverse institutii este una extinsa.
2. dl consilier local Chis Ioan : de ce este diferenta intre veniturile si cheltuielile totale ale bugetului
local ?
3. Dna secretar Dunca Anuta -Viorica : da, si eu am crezut initial ca este o greseala, insa doamnele
de la contabilitate (care nu au putut fi prezente azi) au motivat ca diferenta apare din existenta
fondului de rulment care apare la cheltuieli, insa nu apare la venituri, fiind ramasita de anul trecut.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat cu un numar de 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, 0 vot
contra, 0 abtineri.
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 –absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - absent
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. Dl consilier al primarului Iuga Simion – doresc sa va ofer fiecaruia cate o carte de la
simpozionul de anul trecut si, in acelasi timp, sa va aduc la cunostinta doua adrese din parte
Consiliului Judetean Maramures si a Institutiei Prefectului, prin care suntem invitati sa
participam la o serie de manifestari culturale organizate de cele doua institutii cu ocazia
Anului Centenarului. Astfel, am confirmat prezenta la urmatoarele activitati : la festivalul de
la Dragomiresti, unde am participat déjà si am luat locul II, in data de 12 mai la Sighetu
Marmatiei - Ziua bunei vecinatăti cu Ucraina, pentru organizarea careia am participat la
instruire cu Prefectul la Sighet –vom avea cort pentru formatii, primim musafirii ; urmand ca
la Oncesti sa fie omagiate personalitati culturale, antreprenori, personalitatile localitatii –
unde am decis sa participam cu trei invitati de onoare :Iuga Vasile, Iuga Iulian, prof. dr. Iuga
Nicolae
Se propune urmatoarea sedinta ordinara pentru data de 25 mai 2018, ora 19.00 cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MARIA ȘUȘCA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

