PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 4 iulie 2018, cu ocazia întrunirii în şedința extraordinară a Consiliului local
Săliştea de Sus, judeţul Maramureş.
Convocarea la ședință a fost făcută de către Primarul orașului Săliștea de Sus prin Dispoziția
nr. 88 din 29.06.2018 si invitatia nr. 2283 din 29.06.2018, comunicată consilierilor locali personal
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 Ion, Chiș Gh. Vasile, Vlad
Gheorghe, Șușca Maria, Iuga Vasile, Iuga Gheorghe, Vlad Nicolae, Vancea Florina-Teodora, Vlad
Cristina-Domnica, Iuga Simion, Iuga Vasile și Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Chiș D Vasile, Gaga Simion și Chiș Ioan.
Absenteaza :.
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Ștefan Iuga. Mai participa
in calitate de invitati : dl Vlad Ioan – consilier în cadrul compartimentului achiziții.
Doamna secretar prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, care este supus la vot și este
aprobat în unanimitate.
Doamna preşedintă de şedinţă Șușca Maria propune Consiliului local următorul proiect al
ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Înființare
infrastructură educațională pentru educația timpurie antepreșcolară în orașului Săliștea de Sus,
județul Maramureș,,.
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: s-a convocat consiliul local în ședință extraordinară, de
către dl primar, deoarece azi este ultimul termen pentru depunerea proiectelor pe Axa 10
POR 2014-2020, iar documentația tehnică s-a finalizat abia ieri.
2. Dl consilier local Iuga Gheorghe : unde se face creșa ?
3. Dl consilier Vlad Ioan : se face în cadrul scolii. Sunt necesare mai multe avize, în acest sens,
și încă nu le-am primit.
4. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : valoarea totală a proiectului este de circa 625 mii lei, iar
contribuția proprie este de 12.529 lei. O sumă relativ mică raportat la bugetul local, însă aici
mai pot interveni și alte sume pentru lucrări ce nu sunt considerate eligibile.
5. Dl primar Ștefan Iuga : mai avem proiecte depuse pe Axa 13 și pe Axa 8, care sunt în
evaluare.
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 12 voturi pentru din 12 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
absent
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 - pentru

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

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

