PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 26 ianuarie 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. 4 din 18.01.2018 si invitatia nr. 164 din 18.01.2018 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: Chis Ioan, Chis Ion, Chis Gh.
Vasile, Chis D. Vasile, Vlad Gheorghe, Susca Maria, Iuga Vasile, Iuga Gheorghe, Vlad Nicolae,
Vancea Florina-Teodora, Gaga Simion, Vlad Cristina-Domnica, Iuga Simion, Hojda Samoila-Lazar
si Chis Stefan.
Absentează motivat :
Absenteaza :
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Stefan Iuga. Mai participa
in calitate de invitati : pr. Vancea Gavris, dna prof. Chis Maria Marioara, director scoala.
Doamna secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare, care este supus la vot si este
aprobat in unanimitate.
Se propune un nou președinte de ședință în persoana dlui Iuga Simion, propunere aprobata
in unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Iuga Simion propune Consiliului local următorul proiect al
ordinii de zi :
1.
Proiect de hotărâre privind identificarea cu date de carte funciară a 3 terenuri 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.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului identificat cu nr.
cadastral 51698 cu suprafața 12057 mp, aflat în domeniul public al orașului Săliștea de Sus, atestat
prin HG nr. 934/2002, Anexa nr. 59.
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/ 2015 modificată prin HCL
25/2016, respectiv HCL nr. 43/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului orașului Săliștea de Sus.
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a înființării Centrului de
Cercetare ,,Cultură și civilizație românească în Maramureș,, sub egida Academiei Române.
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
6.
Probleme curente.
Dl primar Stefan Iuga: propun suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotarare privind identificarea cu date de carte funciara a imobilelor de la pozitiile 8
si 40 din Anexa la HCL nr. 14/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc
domeniul public al orasului Salistea de Sus, atestat prin HG nr. 934/2002, Anexa nr. 59.
2. Proiect de hotarare privind identificarea cu date de carte funciara a imobilelor de la pozitiile 7
si 39 din Anexa la HCL nr. 14/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc
domeniul public al orasului Salistea de Sus, atestat prin HG nr. 934/2002, Anexa nr. 59.
Ordinea de zi se supune la vot şi este aprobată cu 14 voturi pentru și 1 abtinere a dlui consilier
Chiș Ștefan.
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 : continuăm proiectul de întabulare a strazilor din
domeniul public. Astazi va propunem aprobarea identificarii cu date de carte funciara a
strazii Iza- care va avea doua numere cadastrale fiind separata de Râul Iza, str. Gutinului și
str. George Enescu. Au fost constatate cateva suprapuneri cu întabulări ale unor persoane
fizice, însă acestea au fost remediate de catre topografii care le-au realizat.

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 15 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 – pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Proiectul nr. 2 :
1. Dl primar Stefan Iuga : am intabulat Baza Sportiva si va propunem acum dezmebrarea terenului
respectiv, urmand ca partea cu bazinele de apa sa faca obiectul unei investitii in viitorul
apropiat.
2. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : este vorba de proiectul de acoperire a piscinelor.
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 15 consilieri
prezenti, 0 voturi 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 – pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Proiectul nr. 3
1. Dna secretar Dunca Anuta-Viorica : modificarea statului de functii nu presupune avizul
ANFP, în acest caz fiind suficienta înștiințarea acestei instituții. Modificarile au aparut ca urmare a
organizarii unor concursul de recrutare si promovare.
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 15 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 –pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Proiectul nr.6
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : va propun sa continuam cu proiectele de hotarare
privind identificarea unor terenuri cu date de carte funciara. Prima documentatie se refera la
intabularea terenului si contructiilor aferente Scolii din Prund.
2. Dl consilier local Chis D Vasile : ce se intampla cu partea de dincolo, de la brutarie si
moara ?

3. Dna Dunca Anuța-Viorica – pentru partea respectiva documentatia se face separat, deoarece
exista si alti proprietari intre cele doua parcele ; nu fac corp comun. Acolo putem intabula
doar terenul, dar fara cladiri – acestea facand obiectul unor contracte de vanzare in baza
Legii nr 550. Aici intabulam terenul si notam in cartea funciara si cladirea scolii
confesionale.
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 15 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 – pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8.Iuga Gheorghe - pentru
Proiectul nr. 7
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : celalalt proiect se refera la intabularea Scolii de la Gara.
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 15 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 – pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Proiectul nr.4
1. Dna Vancea Florina-Teodora: in calitate de consilieri locali si membrii in cadrul comisiei de
specialitate pentru cultura am venit cu propunerea înființării unui Centru de cercetare sub
înaltul patronaj al Academiei Române. Propunem ca sediul sa fie la Scoala de la Gara,
urmând ca aceasta sa fie renovata. Citește proiectul de hotarare.
2. Dl primar Ștefan Iuga : am înțeles de la doamna directoare ca nu sunt suficienti copii si nu
vor mai fi organizate grupe de gradinite. Vom reabilita cladirea fara sa o scoatem din
categoria scolilor si va fi utilizata partial pentru acest centru de cercetare.
3. Dl consilier local Chis D. Vasile – reabilitarea trebuie facuta cu studii serioase.
4. Dl consilier local Chis Ioan – reabilitarea trebuie facuta oricum, chiar daca nu se mai tin ore,
pentru ca este o cladire ce se degradeaza si destinatia ei nu poate fi schimbata asa usor.
5. Dna directoare Chis Maria Marioara – nu mai sunt copii suficient ca sa se poata organiza
grupa, avem si microbuzul cu care ii putem aduce in centru si nici nu sunt conditii foarte
bune.
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 15 consilieri prezenti, 0 vot
contra, 0 abtineri.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - pentru
4.Chis Gh. Vasile - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru

5.Chis D. Vasile –pentru
6. Gaga Simion – pentru
7.Hojda Samoila-Lazar – pentru
8.Iuga Gheorghe - pentru

13.Vlad Cristina-Domnica- pentru
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 5 :
1.Dna contabil Rosca Florica : Per ansamblu, bugetul de anul acesta este unul bun. Am propus
sumele necesare finantarii capitolului administratie locala ce cuprinde: cheltuieli de personal,
cheltuieli de functionare si intretinere, rambursare de credit si cofinantarile pentru cele doua
proiecte la care avem contractele de finantare nerambursabila. Am mai prevazut din partea de
cheltuieli materiale si naveta profesorilor. La Capitolul de asistenta sociala - pentru plata salariilor
asistentilor personali contributia noastra este de 10% si pentru ultimele 2 luni nu avem suficient.
Mai avem alimentarea cu apa si iluminat public, salubrizarea si canalizarea cheltuieli ce tin de
serviciile publice pe care suntem obligati sa le punem la dispozitia cetatenilor. La capitolul
agricultura intra cheltuielile cu activitatea de insamantare si paza padurii.
2.dl primar Stefan Iuga – aceste cheltuieli sunt cele obisnuite, a crescut putin cheltuiala cu
personalul, dupa majorarea salariilor, reestul fondurilor vor fi folosite pentru lucrari de intretinere si
reabilitare drumuri, repsectiv cofinantari la eventuale proiecte finantate din alte surse.
3. Dna Dunca Anuta-Viorica : cu privire la faptul ca nu sunt asigurate salariile asistentilor personali
pentru ultimele luni, a devenit o cutuma acest fapt, insa intotdeauna la rectificarile de buget, acestia
au avut prioritate.
4. dl consilier local Gaga Simion – revenind la repararea drumurilor, propun sa se faca in consiliu
local prioritizarea acestora sa vedem si noi documentatiile.
5. dl primar Iuga Stefan : domnule consilier, tot timpul v-am supus atentiei documentatiile de
lucrari, nu le-ati aprobat de fiecare data ?
6.Dl viceprimar Vlad Gheorghe : spuneti dumneavoastra unde am gresit ordinea strazilor, dle Gaga.
Nu le-am luat la rand ? am inceput din partea de jos, asa cum sunt amplasate geografic.
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 15 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 – pentru
15.Vlad Nicolae - pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru
Probleme curente:
1. Dl consilier local Chis D Vasile – ce banca vine jos, am vazut ca se renoveaza ?
2. dl primar Iuga Ștefan– nici una dintre bancile contactate nu doreste sa deschisa agentie. Nu
le iese calculul si profitul. Jos se va muta Banca Cooperatista Tisa, o sa deschida si schimb
valutar si aduce un bancomat.
3. Dna Dunca Anuta-Viorica: bancile mari isi schimba politicile si se axeaza mai mult pe
banking online. Multe dintre agentiile acestor banci se inchid.
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION IUGA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

