PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 23 februarie 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. 39 din 14.02.2018 si invitatia nr. 434 din 14.02.2018 comunicata 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, Gaga Simion, Vlad Cristina-Domnica, Iuga Simion si Chiș Ștefan.
Absentează motivat :
Absenteaza : Hojda Samoilă-Lazar.
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Ștefan Iuga. Mai participa
in calitate de invitati : pr. Vancea Gavris, preof. Chiș Maria-Marioara – director școală.
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 rectificarea bugetului local pe anul 2018.
2.
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si
reprezentare in instantă.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
4.
Probleme curente.
Dl primar Stefan Iuga: propun suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea deschiderii sesiunii de selecție a programelor,
proiectelor si actiunilor cultural, cu finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul
2018.
2. Proiect de hotărâre privind identificarea cu date de carte funciară a unui teren de la poz. 26
din Anexa la HCL nr. 14/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al orașului Săliștea de Sus, atestat prin HG nr. 934/2002, Anexa nr. 59.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe
care urmeaza sa le execute beneficiarii de ajutor social apți de munca din orașul Săliștea de
Sus
4. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a programelor,
proiectelor si actiunilor culturale, cu finantare nerambursabila de la bugetul local si a
Comisiei de evaluare a contestatiilor.
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 Rosca Florica : aprobarea bugetului pe anul acesta s-a facut fara partea aferentă școlii.
Acum va propunem rectificarea acestuia, conform sumelor alocate pentru aceasta activitate.
2. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : anul acesta salariile sunt platite de catre Inspectoratul
Scolar Judetean, noi avem doar cheltuielile materiale, bursele și navetele profesorilor.
3. Dna director Chiș Maria-Marioara : sumele sunt mai mici, se calculeaza în funcție de
costul/elev, iar scoala noastra are tot mai putini elevi.
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 15 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 –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 - 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 : dupa cum stiti avem un proces-verbal de punere in posesie
pentru padurea comunala intocmit in anul 2008 si la aceasta data suntem in imposibilitate sa
finalizam procedura de reconstituire a dreptului de proprietate prin eliberarea titlului de
proprietate. Dupa analizarea situatiei am ajuns la concluzia ca ar trebui anulat acest proces
verbal si reluata procedura, in conformitate cu legislatia de la aceasta data.
2. Dl primar Stefan Iuga : va solicitam acordul cu privire la angajarea unui avocat, dat fiind faptul
ca este o speta complexa si nu nu permitem erori. Sumele cerute de avocati sunt intre 1500-2000
lei, nu sunt sume mari.
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 15 voturi pentru din 14 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 - 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 : Planul de analiza si acoperire a riscurilor este
intocmit de câțiva ani, el este supus aprobarii dumneavoastra anual, fiindu-i aduse modificari in
functie de evenimentele produse si actualizarea legislatiei din domeniu.
2.
Dl primar Stefan Iuga : principalele riscuri la care suntem supusi sunt inundațiile,
alunecarile de teren si incendiile.
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 15 voturi pentru din 14 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 - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

1.
2.

3.
4.

Proiectul nr.4
Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : tot anual aprobati Planul de actiuni sau de lucrari de
interes local, pe care urmeaza sa le execute beneficiarii de ajutor social, toți ăia 8 pe care ii
avem.
Dl viceprimar Vlad Gheorghe : din pacate sunt putini cu drept de munca, majoritatea
beneficiarilor fiind peste varsta de pensionare sau in incapacitate de munca constatata prin
decizie a medicului de medicina muncii. Dar cu cele 8 persoane facem foarte multe
activitati. Déjà stiu fiecare unde au de lucru si in ce zile si se prezinta, nu am probleme cu ei.
Dl consilier local Chis D. Vasile : nu vor sa munceasca, ca si eu i-am luat la firma si n-am
avut ce face cu ei.
Dna secretar Dunca Anuta-Viorica : sa stiti, ca cei cu drept de munca se inscriu obligatoriu
in baza de date a AJOFM-ului la intocmirea dosarului de vmg, si din 3 in 3 luni trebuie sa
aduca o adeverinta ca sunt in cautarea unui loc de munca si ca nu au refuzat un loc de munca
in cazul in care li s-a oferit. Daca se pot angaja si refuză, li se taie dreptul la ajutor social.
Insa trebuie sa fie angajati cu contract de munca, ca fara, asa cum obisnuiesc firmele, poate
lua linistit si ajutor social, pana ii prinde ITM-ul.

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 15 voturi pentru din 14 consilieri prezenti, 0 vot
contra, 0 abtineri.
1. Chis Ioan –
pentru
9. Iuga Vasile - pentru
2. Chis Ion –
pentru
10. Iuga Simion- pentru
3.Chis Stefan - pentru
11. Susca Maria - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
5.Chis D. Vasile –pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
6.Gaga Simion – pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
7.Hojda Samoila-Lazar – absent
15.Vlad Nicolae - pentru
8.Iuga Gheorghe - pentru
1.

2.
3.
4.

Proiectul nr. 5
Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : s-au aprobat in bugetul local sume pentru finantarea
nerambursabilă a unor actiuni culturale, mai precis 7000 lei, pentru care va propunem
deschiderea sesiunii de finantare. Avem un ghid de finantare aprobat in anul 2012, in care a
fost stabilita procedura de acordare a finantarii.
Dl primar Ștefan Iuga : dl prof Dumitru Chiș a lucrat la o monografie si ne-a solicitat si noua
sprijinul pentru publicarea acesteia. Insa pot veni si alte solicitari, dupa publicarea anuntului
de deschiderii a sesiunii de finantare.
Dl consilier local Chiș Ștefan : n-ar fi trebuit sa ne intrebe daca suntem de acord ?
Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : dl profesor Chiș Dumitru lucreaza la monografie de
cativa ani, mai are si alti sponsori. El publica oricum monografia, indiferent daca primeste
sau nu finantarea de la noi, nu are nevoie de acordul nostru. Finantare va solicita dupa
deschiderea sesiunii, dar pot solicita si altii. Limita maxima pe care o putem acorda este de 7
mii lei

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 15 voturi pentru din 14 consilieri prezenti, 0 vot
contra, 0 abtineri.
1. Chis Ioan –
pentru
9. Iuga Vasile - pentru
2. Chis Ion –
pentru
10. Iuga Simion- pentru
3.Chis Stefan - pentru
11. Susca Maria - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
5. Chis D. Vasile –pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
6. Gaga Simion – pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

Proiectul nr.6
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica: in aceeasi nota, va solicitam sa aprobati constituirea
comisiei de evaluare si a celei de contestatii pentru proiectele culturale ce solicita finanțare.
Membrii propusi de catre domnul primar sunt déjà trecuti in proiectul de hotarare si rugam
sa propuneti si din partea dumneavoastra 3 consilieri in comisia de evaluare si 2 in comisia
de contestatii.
2. Dl consilier Iuga Gheorghe : va propun sa punem doamnele in comisia de evaluare.
3. Dna secretar Dunca Anuta-Viorica : raman atunci doamnele consiliere Vancea Florina –
Teodora, Șușca Maria și Vlad Cristina-Domnica.
4. Dl consilier local Chis Ioan : pentru comisia de contestatii propun pe domnii Chiș Gh. Vasile
si Iuga Gheorghe.
Ambii refuza nominalizarea.
5. Dna consilier local Vlad Cristina-Domnica : va propun atunci pe domnii consilieri Chiș Ioan
și Gaga Simion.
Propuneri aprobate in unanimitate.
6. Dl consilier local Chiș Ioan : sa speram ca vom primi si noi o carte.
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 15 voturi pentru din 14 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 - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 7 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : va solicitam aprobarea unei noi hotarari pentru intabularea
strazii Gutinului, deoarece in HCL nr. 1/2018 s-a strecurat o eroare cu privire la suprafata strazii.
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 15 voturi pentru din 14 consilieri prezenti, 0 voturi
contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
9. Iuga Vasile - pentru
2. Chis Ion –
pentru
10. Iuga Simion- pentru
3.Chis Stefan - pentru
11. Susca Maria - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
5. Chis D. Vasile –pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
6. Gaga Simion – pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Probleme curente:
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : doresc sa va informez ca incepe campania APIA la 1
martie, suntem pregatiti sa eliberam adeverintele necesare, iar afara la avizier s-au afisat
listele in ordine alfabetica cu programarile pe zile. Se lucreaza si sambata, mai putin inainte
de Pastele Catolic si de Pastele Ortodox.
2. Dl consilier local Iuga Gheorghe: au aparut modificari fata de anii trecuti?

3. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : nu este nici o modificare la documentatia atasata cererii.
Era o discutie cu amenajamentele pastorale, insa s-a amanat pentru anul urmator. Am
incheiat un contract cu o firma specializata insa merge destul de greu din lipsa documentelor
de proprietate asupra terenurilor private.
Se propune urmatoarea sedinta ordinara pentru data de 30 martie 2018, ora 18.00 cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Raportul primarului orașului Săliștea de Sus privind starea economică, socială și de
mediu pe anul 2017.
2. Raportul de activitate al viceprimarului orașului Săliștea de Sus pe anul 2017.
3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali ai orașului Saliștea de Sus pe anul 2017.
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION IUGA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

