PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 23 noiembrie 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. 128 din 15.11.2018 si invitatia nr. 4464 din 15.11.2018, 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, Vlad Nicolae, Vancea Florina-Teodora, Iuga Simion, Iuga Vasile, Șușca
Maria, Iuga Gheorghe, Hojda Samoilă-Lazăr, Gaga Simion și Chiș Ștefan.
Absentează motivat : Vlad Cristina-Domnica și Chiș D. Vasile.
Absenteaza :.
La şedinţă participă in calitate de invitati : pr. Vancea Gavriș, dna Chiș Maria- Mărioara –
directorul școlii, dna Rosca Florica - contabil, dl Vlad Ioan – responsabil achizitii.
Doamna secretar prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, care este supus la vot și este
aprobat în unanimitate.
Doamna preşedintă de şedinţă Vancea Florina-Teodora propune Consiliului local următorul
proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea locațiilor ce urmează a fi utilizate ca Stații auto pentru
elevi.
3. Probleme curente.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu :
1.
Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
,,Servicii sociale de înaltă calitate pentru persoanele vârstnice din orașul Săliștea de Sus,,
precum și de aprobare a acordului de parteneriat în cadrul proiectului.
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 26 din 26.04.2018 cu privire la
aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE/ DOCUMENTAȚIEI
DE AVIZAREA
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul
„Reabilitare urbană recreativă şi culturală” din UAT ORAȘUL Săliştea de Sus, jud. Maramureş
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul instituțiilor și serviciilor
publice din subordinea consiliului local al orașului 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 : prezintă proiectul de modificare de buget. Precizez că am
diminuat toate capitolele unde avem surplus pentru a plăti, măcar parțial, partea de astfaltare
pentru cele două strazi centrale, respectiv Ion Iuga și Dr. Găvrilă Iuga.
2. Dl consilier local Chiș Ioan : as vrea sa va reamintesc, acum vreo 3 luni, aveam proiect de
intabulare a strazilor și erau trecute în domeniul public. De atunci, pe strada Primaverii nu
au fost puse nici 4 lopeți de balast. Să ne spuneți cati bani au fost investiti pe fiecare strada.
A intrat in cartea funciara. Sa stim cati bani s-au dat pe fiecare strada. E bine ca s-a astfaltat,
dar e prea puțin.
3. Dl viceprimar Gheorghe Vlad : din punct de vedere tehnic nu se poate face retea pluviala,
pe strada respectivă. Nu era mare problema sa facem, însă nu se poate face descarcarea. E o
diferență de nivel de 50 cm. Atunci când va fi astfaltată va trebui să vorbim cu vecinii să ne
lase cu o conductă peste terenurile lor, să o descărcăm în altă direcție.

4. Dl primar Ștefan Iuga : nu putem face descarcarea, însă ne-am gândit și la varianta că dacă
astfaltăm o să lăsăm numai cu terasament să se scurgă.
5. Dl consilier local Chiș Ioan : se poate în șantul de la drum.
6. Dl consilier local Gaga Simion – pe lângă ăia 11 miliarde mai adăugați ?
7. Dna contabil Roșca Florica : 1 miliard este modificarea de acum și reprezintă avansul. 11
miliarde a fost bugetul pentru construire și reparație drumuri pe tot anul. Noi discută despre
buget în mii lei, vă fac tranformarea în lei, însă e greu să o fac și în lei vechi.
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 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 – pentru
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- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 2 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : am primit în data de 13.10.2018 – trei cereri de la
conducerea școlii gimnaziale prin care se solicită stabilirea stațiilor auto, alocarea de fonduri
pentru achiziționarea unei centrale termice și construirea unui gard de protecție, respectiv
pentru reabilitarea instalației electrice și instalarea unui paratrăznet. Depunem proiectul
privind stabilirea stațiilor auto spre dezbatere, urmând ca celelalte solicitări să fie avute în
vedere la întocmirea bugetului pe anul 2019. Am propus acele stații unde déjà oprește
microbuzul școlar, sunt în total 11.
2. Dl consilier local Iuga Simion : doamna directoare, vin de la Valea Păducelului și de la
Valea Stârcului în jur de 10 copii, care stau în ploaie. Nu se poate face o stație acoperită la
scoala de la gara ?
3. Dl primar Ștefan Iuga : locația respectivă face parte din proiectul de reabilitare urbană, aflat
în evaluare pe POR și nu se poate interveni asupra terenului până la finalizare.
8. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : am tot întrebat pe proprietarii din zonă dacă ne lasă să o
instalăm pe terenul lor și nu vrea nimeni. Pe domeniul public nu este suficient spațiu.
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 13 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 1 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 – pentru
7. Hojda Samoila-Lazar – pentru
8. Iuga Gheorghe - pentru

9. Iuga Vasile - pentru
10. Iuga Simion- abtinere
11. Susca Maria - pentru
12. Vancea Florina-Teodora - pentru
13.Vlad Cristina-Domnica- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 3 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : proiectul de ,,Reabilitare urbană recreativă și culturală
depus pentru finanțare pe POR necesită minime modificări la partea tehnică, în ceea ce
privește aliniamentul de arbori din zona Pieței.

2. Dl Vlad Ioan : pentru aceste minime modificări avem nevoie de un dosar întreg și 2 anexe
refăcute. Nu se modifică bugetul proiectului.
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 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 – pentru
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- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 4 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : intenționăm să depunem acest proiect pe POCU
complementar celui depus pe POR Axa 8 prin care să obtinem finanțarea pentru 5 ani a unor
servicii de servire a mesei pentru persoanele vârstnice cu venituri foarte mici.
2. Dl Vlad Ioan : atunci când am depus proiectul pe POR ne-am asumat și această obligație de
a depune un proiect de susținere a acestuia pe POCU.
3. Dl primar Ștefan Iuga : asa accesam fonduri europene, greoi, cu foarte multă documentație.
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 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 – pentru
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- absent
14.Vlad Gheorghe- pentru
15.Vlad Nicolae - pentru

Proiectul nr. 5 :
1. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : avem un proiect de hotărâre venit din partea
dumneavoastră, mai precis a celor 5 consilieri din comisia de buget – finanțe. Ați propus
majorarea indemnizației consilierilor locali de la 8% la 10% din indemnizația primarului, cât
este și maximul prevăzut de lege, respectiv creșterea salariilor de bază ale salariaților cu
0.25 la coeficient.
2. Dna contabil Roșca Florica : nu putem majora salariile de bază decăt cu 0.16 la coeficient la
gradația 0.
3. Dl primar Ștefan Iuga : ați și găsit bani pentru majorare ?
4. Dna contabil Roșca Florica : pentru consilierii locali putem de la 1 decembrie, cu plata în
ianuarie 2019, iar pentru salariați doar începând cu 1 ianuarie 2019. Nu se poate cu anul
acesta.
5. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : mulțumim pentru creșterea propusă, noi nu am fi venit
cu așa o propunere.
6. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : în acest caz, angajatorul a fost mai darnic decât sindicatul.

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

Probleme curente:
1. Dl consilier local Gaga Simion: îmi pare rău că nu am făcut acum 2 luni hotărârea cu
monumentul - cruce. Ați zis că o să o facem. Crucea este facuta și nu poate fi instalată.
2. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : e făcută, dar mai trebuie transportata, luminata, ridicata. Nici
vremea nu ne-a ajutat.
3. Dl consilier local Gaga Simion : doamna secretară să facă un proiect de hotarare pentru
viitoarea ședință, ca măcar în 2019 să avem și noi sfințirea.
4. Dl consilier local Chis Ioan : cand s-a astfalta strada Primaverii, atunci a fi si crucea
instalată.
5. Dl consilier local Gaga Simion : mai am o propunere. Unde putem vedea și noi procesele
verbale de ședintă ?
6. Dna secretar Dunca Anuța-Viorica : le punem pe site. Am avut ceva probleme cu site-ul, dar
s-a reparat și le-am pregătit. Când se eliberează puțin colegul Vlad Ioan de proiecte, le va
încărca din nou.
7. Dl consilier local Iuga Simion : am vazut niste puieti de brad la școală si nu s-au prins, nu ii
puteți inlocui ?
8. Dl primar Ștefan Iuga : din 20 de puieți s-au prins 6. E foarte bine. Știți că se prind foarte
greu.
9. Dl consilier local Iuga Vasile : dl inginer e în plină campanie de impaduriri de aceea a
întrebat.
10. Dl viceprimar Vlad Gheorghe : nu puteti face o actiune, sa plantati o suta de brăduți ?
11. Dl consilier local Gaga Simion : vin sărbătorile și ar trebui să aprobăm niște fonduri pentru
pachetele copiilor.
12. Dl primar Ștefan Iuga : am pregătit déjà.
Se propune următoarea ședință ordinară pentru data de 14 decembrie 2018, ora 18.00 cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FLORINA –TEODORA VANCEA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

