PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 19 februarie 2019, cu ocazia întrunirii în şedința de îndată a Consiliului local
Săliştea de Sus, judeţul Maramureş.
Convocarea la ședință a fost făcută de către Primarul orașului Săliștea de Sus prin Dispoziția
nr. 29 din 19.02.2019 si invitatia nr. 415 din 19.02.2019, comunicată consilierilor locali 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, Vancea Florina-Teodora, Iuga Simion, Iuga Vasile, Șușca Maria, Iuga
Gheorghe, Hojda Samoilă-Lazăr, Vlad Cristina-Domnica și Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Gaga Simion, Vlad Nicolae și Chiș D. Vasile.
Absenteaza :.
La şedinţă participă de drept, in calitate de invitat dl primar, Ștefan Iuga. Mai participă dl
Vlad Ioan, consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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 hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 35/2018 de aprobare
a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Infiintare infrastructura educationala pentru
educatia timpurie anteprescolara in orasul Salistea de Sus, judetul Maramures,,.
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 : ați fost convocați în acest mod, deoarece avem o
solicitare de clarificare de la POR pentru proiectul de înființare a creșei, care necesită
răspuns în regim de urgență.
2. Dna consilier local Vancea Florina-Teodora : sunt proiecte diferite creșa și grădinița cu
program prelungit ? avem suficienti copii pentru amândouă ?
3. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : am solicitat date de la școală pentru copii cu vârsta între 4 și
6 ani, avem înscriși anul acesta 77 de copii, iar de la medicii de familie avem datele privind
copiii între 0 și 3 ani, in total 148 de copii. Eu cred că din toti putem face o grupă de 15
copii cât am prevăzut în proiect.
4. Dl Vlad Ioan : în urma solicitării de clarificări, am identificat o eroare în cererea de
finanțare, la suma totală fiind trecută de două ori valoarea TVA-ului.
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 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 – absent
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 - absent

Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CRISTINA-DOMNICA VLAD
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