PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 31 august 2018, 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. 92 din 23.08.2018 si invitatia nr. 3712 din 23.08.2018, 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, Chiș D Vasile, Vlad Gheorghe, Șușca Maria, Iuga Vasile, Iuga Gheorghe, Vlad Nicolae,
Vancea Florina-Teodora, Vlad Cristina-Domnica, Iuga Simion si Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Șușca Maria.
Absenteaza : Hojda Samoilă-Lazăr.
La şedinţă participă in calitate de invitati : dna Roșca Florica – contabil, pr. Pintea Nicolae,
pr. Vancea Gavriș.
Doamna secretar prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, care este supus la vot și este
aprobat în unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Iuga Vasile propune Consiliului local următorul proiect al
ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 845.712 lei,
în conformitate cu cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al orașului Săliștea de Sus pe anul
2018.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în orașul
Săliștea de Sus, județul Maramureș.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului spațiilor verzi al orașului Săliștea de Sus,
județul Maramureș.
5. Probleme curente.
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: este aceeași documentație pe care ați aprobat-o în
ședința anterioară, se modifică doar forma hotărârii, deoarece modelul a fost aprobat în
normele de aplicare ale HG nr. 11/2018.
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 13 voturi pentru din 13 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 –pentru
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

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

Proiectul nr. 2 :
1. Dna contabil Roșca Florica : am ramas fără bani la indemninatiile pentru persoanele cu
handicap, unde am avut prevăzute în buget sume pentru 4 persoane, iar la această data avem 10.
În urma modificărilor, ajungem cu plata la zi, insă nu avem suficiente sume pentru plata

indemnizațiilor, dar și a salariilor asistentților personali pe ultimele 2 luni ale anului. In lipsa
unei rectificări bugetare nu putem asigura plata acestora din veniturile proprii. Avem o
modificare și la invatamant unde mai au nevoie de 0,50 mii lei pentru deplasări.
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 13 voturi pentru din 13 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 –pentru
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

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

Proiectul nr. 3
1. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : proiectul propus menține nivelul taxelor și impozitelor locale
la nivelul celor de anul trecut.
2. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : în măsura în care se va modifica Codul fiscal, vom
modifica și noi printr-o altă hotărâre prevederile prezentei.
3. Dl viceprimar Gheorghe Vlad : unde am avea nevoie de majorare ar fi la apa potabilă și la
deșeuri menajere, însă acolo vom stabili după ce finalizarea proiectului de reabilitare a retelei
de apă, respectiv după implementarea sistemului integrat pentru deșeuri, unde atributii are
ADIGIDM MM.
4. Dl consilier local Iuga Simion : la apă nici nu putem cere mai mulți bani până nu e de
calitate, iar atunci vor trebui puse contoare.
5. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : pentru deșeuri se vor face contracte directe între beneficiar și
firma de salubrizare, nu vom mai stabili noi taxă.
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 13 voturi pentru din 13 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 –pentru
6. Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar –absent
8. Iuga Gheorghe - pentru

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

Proiectul nr. 4
1. Dl consilier local Gaga Simion: să fim atenți ce trecem în registrul spațiilor verzi, pentru
persoanele juridice se plateste o taxa foarte mare.
2. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : regimul spațiilor verzi, presupune ca acestea sunt
excluse de la construire, nu pot fi amenajate parcari. Suntem obligati sa aprobam registrul,
precum si să le trecem in PUG. Este obligatoriu un anumit numar de metri patrati / cap de
locuitor, pe care oricum nu il indeplinim. Insă nu intra in calcul, toate terenurile agricole si
forestiere pe care le detinem.

Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dl presedinte de sedință supune la vot proiectul
de hotarare care este aprobat cu un numar de 13 voturi pentru din 13 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 –pentru
6.Gaga Simion – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar –absent
8. Iuga Gheorghe – pentru

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

Probleme curente:
1. Dl consilier local Chis Vasile : eu as propune ca pe străzile ce le vom astfalta de acum
înainte sa nu mai punem, ca pe strada Bâleni, bordurile alea in plus. Nu-i nici bordura, nici
trotuar.
2. Dl viceprimar Gheorghe Vlad, pe strada respectivă proiectantul a stabilit soluția tehnică așa,
deoarece canalul pluvial este pe partea stanga, iar pe latimea de 8 m era prea mare panta.
Dalele nu încurcă circulația, însa am salvat foarte mult material de astfaltare si am redus
costurile aferent, ca să nu stea apa pe drum.
3. Dl presedinte de sedintă Iuga Vasile : aveti un proiect sa le luam de acolo ?
4. Dl viceprimar Gheorghe Vlad : domnul consilier vrea sa nu mai facem aceleasi greseli, dar
repet, este o soluție tehnică pe care o sa o mai utilizam in funcție de relieful strazilor
reabilitate.
5. Dl consilier local Chiș Vasile : platim un specialist ca să ne găsească cele mai bune soluții.
6. Dl consilier local Chis Ioan : la proiectul de reabilitare a retelei de apa, propun sa facem alte
bazine, să vorbim cu Simion Vlad să ne lase si pe terenul lui.
7. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica: proiectul tehnic este deja in lucru și pentru a putea primi
sumele nerambursabile, trbuie ca investiția să fie făcută pe domeniul public.
8. Dl viceprimar Gheorghe Vlad: degeaba bacem noi mai multe puțuri invecinate că tot din
aceeași pânză freatică scoatem.
9. Dl consilier local Gaga Simion : nu am fost pregătit, însă pentru ședința viitoare o să vin cu
un proiect de hotărâre ca să alocăm fonduri pentru a face o cruce din 8 tone de fier vechi,
pentru ca in anul centenarului sa o amplasam pe Vârful lui Șimon. Ar trebui să facem drum
de acces, o extindere cu 3 stâlpi de curent a rețelei electrice și pe 1 Decembrie să facem o
inaugurare, împreună cu cele două parohii ortodoxe.
10. Dl viceprimar Vlad Gheorghe: am discutat azi și cu doamna secretară și am ajuns la
concluzia că nu pot fi alocați bani din bugetul local pentru acest proiect, decât cu respectarea
unor condiții prevăzute de lege. Asfel, amplasamentul obiectivului trebuie să fie in domeniul
public, or terenul se află in posesia unei persoane fizice care nu are acte de proprietate pe el.
Deasemenea trebuie să fie făcut un proiect care să respecte toate cerințele din domeniul
autorizării construcțiilor, să dețină toate avizele prevăzute de această legislație.
Se propune urmatoarea sedinta ordinara pentru data de 28 septembrie 2018, ora 19.00 cu
urmatoarea ordine de zi:
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VASILE IUGA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

