PROCES – VERBAL
Incheiat azi, 15 noiembrie 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. 126 din 12.11.2018 si invitatia nr. 4221 din 12.11.2018, 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, Vlad Nicolae, Vancea Florina-Teodora, Vlad Cristina-Domnica, Iuga
Simion, Iuga Vasile, Șușca Maria și Iuga Gheorghe.
Absentează motivat : Chiș D. Vasile și Gaga Simion.
Absenteaza : Hojda Samoilă-Lazăr și Chiș Ștefan.
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 hotarare de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
,,Reabilitare urbană recreativă și culturală,,.
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 : Proiectul ,,Reabilitare urbană recreativă și culturală,,
depus pe Axa 13 la POR a fost declarat eligibil și se află în etapa precontractuală, în acest
sens se solicită de către finanțator adoptarea acestei hotărâri prin care se aprobă forma finală
a proiectului.
2. Dl primar Ștefan Iuga: există diferențe de sume după evaluare față de proiectul depus datorită
faptului că programul pe care lucrează cei de la POR este un pic diferit și rotunjește în alt
mod sumele. Diferențele sunt de la câțiva lei până la câteva zecimale.
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 11 voturi pentru din 11 consilieri
prezenti, 0 voturi contra, 0 abtinere.
1. Chis Ioan –
pentru
2. Chis Ion –
pentru
3.Chis Stefan - absent
4.Chis Gh. Vasile - pentru
5. Chis D. Vasile –absent
6. Gaga Simion – absent
7. Hojda Samoila-Lazar – absent
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

Dl consilier local Chiș Ioan: doresc să depun o solicitare semnată de toată comisia de bugetfinanțe cu privire la redactarea unui proiect de hotărâre prin care să fie majorată indemnizația
consilierilor la 10%, cât este maxim prevăzută de lege.
Nefiind alte discuţii lucrările Consiliului local Săliştea de Sus se declară închise.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FLORINA –TEODORA VANCEA

SECRETAR,
ANUŢA – VIORICA DUNCA

