PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 22 iunie 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. 82 din 13.06.2018 si invitatia nr. 2176 din 13.06.2018, 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, Vlad Gheorghe, Șușca Maria, Iuga Vasile, Iuga Gheorghe, Vlad Nicolae, Vancea FlorinaTeodora, Vlad Cristina-Domnica, Iuga Simion, Iuga Vasile si Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Chiș D Vasile și Gaga Simion.
Absenteaza :.
La şedinţă participă, de drept, in calitate de invitat, domnul primar Ștefan Iuga. Mai participa
in calitate de invitati : dna Roșca Florica – contabil, pr. Vancea Gavriș.
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 hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii sesiunii de selecție a programelor,
proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe
anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a programelor,
proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local și a
Comisiei de evaluare a contestațiilor
4. Prezentarea Deciziei nr. 11/2018 a Camerei de Conturi Maramureș emisă în urma Raportului
de audit al situațiilor financiare întocmite până la data de 31.12.2017.
5. Probleme curente.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiție ,,Reabilitare strada Dr. Găvrilă Iuga și strada Ion Iuga în orașul Săliștea de Sus,,.
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 contabil Roșca Florica : vă propunem rectificarea bugetului local pe seama depășirii
veniturilor proprii pe primul semestru al anului 2018 cu suma de 120 mii lei. Sumele astfel
încasate vor fi utilizate la cheltuieli materiale și de întreținere, respectiv la cap. Drumuri si
poduri – reparatii curente. Tot la acest ultim capitol –reparații - vă propunem modificarea
prin crestere a sumelor alocate ca urmare a diminuarii din același capitol – construire.
2. Dl consilier local Chiș Ioan : vă rog să ne explicați de ce nu este partea de venituri aceeași
cu partea de cheltuieli.
3. Dna contabil Rosca Florica : diferenta rezultă din utilizarea fondului de rulment.
4. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : este a treia oară când vă prezentăm un proiect de
rectificare de buget în această formă. Diferența rezultă din faptul ca suma de 20 mii lei
prevăzută la cheltuieli s-a constituit venit la buget anul trecut. Așa vom merge până la
sfârșitul anului 2018, cu buget dezechilibrat.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dna presedintă 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 –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

Proiectul nr. 2 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : după cum știți déjà, în bugetul local pe anul 2018 a fost
alocată suma de 20 mii lei pentru programe sportive și de tineret. Prin acest proiect de hotărâre
vă propunem să aprobați deschiderea sesiunii de finanțare, urmând ca, ulterior, să demarăm
procedura de selecție a cererilor de finanțare. Același lucru l-am făcut și anul trecut, nu ar trebui
să fie ceva nou. Procedura de anul trecut a fost verificată de către Curtea de Conturi și nu au fost
gasite neregularități. Urmează să publicăm un anunț pe site, dată de la care se deschide perioada
de depunere a cererilor de finanțare. Iar in urma selectării cererilor depuse, se va semna un
contract de finanțare nerambursabilă.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dna presedintă 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 –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

Proiectul nr. 3

2.
3.
4.
5.

1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : în continuarea aceleiași acțiuni, vă rog să faceți
propuneri în vederea completării celor două comisii : de evaluare, respectiv de soluționare a
contestațiilor, cu membrii ai consiliului local.
Dl consilier local Chis Gh. Vasile : îl propun pe dl consilier Iuga Simion pentru comisia de
evaluare.
Dl viceprimar Vlad Gheorghe : îl propun pe dl Iuga Gheorghe tot pentru comisia de evaluare –
în calitate de președinte.
Dl consilier local Chiș Ioan : și dna Vlad Cristina-Domnica poate face parte din comisia de
evaluare și dl Chiș Ion din comisia pentru soluționarea contestațiilor.
Dl consilier local Vlad Nicolae : dna consilier Vancea Florina.

Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dna presedintă 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 –absent

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- pentru
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- pentru

6. Gaga Simion – absent
7. Hojda Samoila-Lazar –pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 4
1. Dl primar Stefan Iuga : încercam sa reabilitam macar două străzi anul acesta, din bugetul
local și un împrumut, pentru că este foarte greu să obtinem finantare pentru toate strazile.
Considerăm prioritare cele două strazi – Dr. Gavrilă Iuga și Ion Iuga, deoarece sunt
amplasate central, deservesc un numar mare de cetățeni și sunt frecvent circulate către cele
două Biserici din Centru.
2. Dl consilier local Chis Ioan : aș propune să nu facem strada și să o spargem când refacem
reteaua de apă.
3. Dl primar Stefan Iuga : avem trasa reteaua nouă pe stradă și acum racordăm fiecare
gospodarie la ea. Proiectul presupune executarea de rigole pentru apele pluviale, se ridică
capacele de canalizare la nivelul astfaltului, iar banda de transport este de 4,5 m.
4. Dl consilier local Chis Ioan : sper că faceți și celelalte străzi, care pleacă din Dr. Gavrilă
Iuga.
5. Dl primar Ștefan Iuga : sunt strazi secundare și nu avem suficiente fonduri. Rămân pe altă
dată.
6. Dl consilier local Chiș Ioan : trebuie făcute toate, pentru ca a plouat și acum și s-au umplut
de apă, nu am mai putut ieși din curte. Și ați mai pus și pietre cu pământ pe unele strazi, iar
atunci când plouă se face noroi și se murdăresc casele.
Nefiind alte discutii cu privire la proiectul prezentat, dna presedintă 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 –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

9. Raportul Camerei de Conturi Maramureș, în urma activității de audit desfășurate la sediul
Primăriei în perioada aprilie - mai 2018.
1. Dna Dunca Anuța-Viorica : dau citire raportului mai susamintit și dacă aveți întrebări pe
parcurs vă rog să mă întrerupeți.
Se citește Raportul Camerei de Conturi Maramureș.
2. Dl primar Ștefan Iuga : avem un raport, în principiu, bun. Câteva puncte au fost
remediate chiar în timpul controlului.
Nefiind întrebări ale consilierilor locali legate de acest raport, se trece la următorul punct de
pe ordinea de zi.
Probleme curente:
1. Dl consilier local Iuga Gheorghe: domnule primar, la Valea Colibilor și la Valea Sasului ați
făcut stații pentru microbuzul școlar, dar și la motel sunt in jur de 30 copii care coboară de
pe toate vaile și nu au unde se adăposti.

2. Dl primar Iuga Ștefan : am fost pe teren cu reprezentanții școlii și le-am facut în zonele din
care preia microbuzul cei mai mulți copii, însă a trebuit să ținem cont și de terenul
disponibil. Nu pot fi amplasate decât pe domeniul public și nu trebuie să intre pe partea de
carosabil.
3. Dl consilier local Iuga Simion : și la mine stau foarte mulți copii in ploaie.
4. Dl primar Ștefan Iuga : nu este o problemă să mai facem stații, dar trebuie găsite spații
pentru ele. In zona aia nu avem unde le amplasa.
5. Dl consilier local Iuga Gheorghe : putem pune la Motel.
6. Dl primar Ștefan Iuga : am putea pune undeva pe lângă Podul de la Seky.
7. Dna consilier local Vlad Cristina - Domnica : eu cred că tot mai bine e la Școala de la Gară.
8. Dl consilier local Iuga Gheorghe : o altă problemă consider că este proasta calitate a apei.
9. Dl primar Ștefan Iuga : reteaua de apa e noua. Mai sunt zone nereabilitate și este necesară
construirea stației de tratare a apei. Pentru acestea avem déjà semnat contractul de finanțare
cu Ministerul Dezvoltării și suntem în faza elaborării proiectului tehnic.
10. Dl consilier local Chis Ion : am și eu o problemă cu reteaua electrică de la Valea Runcului –
Certeze, zonă în care firele sunt căzute la pământ.
11. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : am avut sesizări din partea cetățenilor din zonă, însă nu sunt
de competența noastră și au fost redirecționate catre Electrica, care a trimis o echipă și în
urma verificărilor a constatat că nu e nici un pericol.
Se propune urmatoarea sedinta ordinara pentru data de 27 iulie 2018, ora 19.00 cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privin acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare,, unor personalități
care au adus de-a lungul timpului contribuții importante vieții culturale și sociale a
orașului Săliștea de Sus.
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MARIA ȘUȘCA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

