PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 13 aprilie 2018, cu ocazia intrunirii in şedinta de îndată a Consiliului local
Săliştea de Sus, judeţul Maramureş.
Convocarea la sedinta a fost facuta de catre Primarul orasului Salistea de Sus prin Dispozitia
nr. 69 din 13.04.2018 si invitatia nr. 1490 din 13.04.2018 comunicata consilierilor locali prin
telefon și pe bază de semnătură.
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 Vasile, Iuga Gheorghe, Vancea Florina-Teodora, Iuga
Simion și Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Chiș D. Vasile, Vlad Nicolae, Gaga Simion, Vlad Cristina-Domnica,
Hojda Samoilă- Lazăr.
Absenteaza :.
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Ștefan Iuga.
Doamna secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare, care este supus la vot si este
aprobat in unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Iuga Simion propune Consiliului local următorul proiect al
ordinii de zi :
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării unui imobil aflat în domeniul public.
Dl primar Stefan Iuga: propun suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020.
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 : pentru acest proiect de hotarare ati fost convocati azi.
Este necesară dezmembrarea imobilului teren aferent salii de sport in trei imobile : unul
ramane teren de sport, partea liberă va fi utilizată in cadrul proiectului de reabilitare urbana
recreativa si culturala, iar o parte ramane aferenta drumului pe langa rau – ce tine de strada
Iza.
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 10 voturi pentru din 10 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 – absent
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
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- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - absent

Proiectul nr. 2 :
1. Dl primar Stefan Iuga : strategia a fost aprobata in anul 2013, însă a trebuit revizuită și
completată pentru acoperi necesitățile actuale, dar si in functie de fondurile care se pot accesa in
perioada urmatoare.

2. 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 10 voturi pentru din 10 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 – absent
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
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- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - absent

Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION IUGA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

