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PROCES - VERBAL 

lncheiat azi, Joi 25 Martie 2021, cu ocazia sedintei ORDINARE a Consiliului local 9ieu\. 
Sunt prezen\i la sedinta consiliului local un numar de 10 consilieri localii, respectiv:- Cotoc lulian, Creta loan. 

Cre\a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru
Marius 9i 9oimu9an loan, lipsa fiind domnul consilier local Andrecu\ llie-lulian. 

Sedin\a este publica 9i se desfa§oara In sala de sedin\e a Consiliului local 9ieu\, cu prezenta fizica a 
consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale 9i purtarea de masca de protec\ie. 

Convocarea s-a facut In baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.34 din 18.03.2021, prin 
convocatorul nr.1286 din 19.03.2021 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.1287 din 19.03.2021, lnaintata fiecarui 
consilier local, In parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publicarea sedintei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi§are la avizierul institu\iei §i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei 9ieut. 

La sedin\a participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei 9ieut 9i domnul Gotea 
Dumitru, secretarul general comunei. 

Ca invitati la sedin\a sun prezenti domnul Oltean-Pasc Gelu-lonel, inspector asistent, domnul Ing. Cira 
Silviu-Sef OS Valea Sieului RA, domnul Ing. Damian Grigore-Adrian - OS Valea Sieului RA 9i Simionca Alexandru, 
contabil sef. 

Secretarul comunei arata ca sunt prezenti majoritatea consilierilor locali In functie, este lntrunit cvorumul 
legal, 9edin\a este statutara, §i poate lncepe lucrarile. 

Pre9edintele de sedinta lntreaba daca consilieri locali au de facut unele comentari cu privire la procesul 
verbal al sedintei anterioare. Se constata ca nu sunt obiectiuni, comentari la procesul-verbal al sedin\ei anterioare §i 
11 supune la vot, In forma prezentata. 

In urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 10 voturi ,,Pentru, nici un vol "impotriva" 9i nici 
o "Abfinere", din totalul de 10 consilieri locali In functie perezenti la sedin\a. 

Presedintele de sedinta, domnul Cotoc lulian, avand In vedere faptul ca In cadrul sedintei consiliului local, 
sunt prezenti reprezentanti al Ocolului silvic Valea Sieului RA, solicita consiliului local ca invitati sa prezinte motivul 
prezen\ei loc In sedinja, precum 9i unele propunerii de administrarea a fondului fondului silvic al comunei 9ieu\. 

?upusa la vot propunerea presedintelui de sedinta, este aprobata cu unanimitate de catre consiliu local. 
In continuare domnul Cira Silviu - Sef O.S. Valea Sieului R.A., face o prezentare generala a Ocoului silvic, 

data lnfintari, organizarea acestuia, numarul comunelor proprietare de fond forestier, suprafata pe fond forestier In 
administrare, modul de administrare a fondului forestier, modul de valorificare a masei lemnoase, modul de lucru cu 
proprietari fondului forestier, veniturile realizate In ultimi doi ani, profitul realizat de ocol 9i de comunele proprietare 
de fond forestier, care 11 compun. 

Pe timpul prezentarii au loc 9i unele lntrebari 9i interventi ale consilierilor locali, respectiv: Creta loan, 
Dumbravan loan, Socaciu Dumitru Marius, Simionca Marin-Grogore, privitoare la modul de administrare a fondului 
forestier, prejurile practicate la materialul lemnos, relatia cu proprietari de padure 9i agen\i economici care 
exploateaza masa lemnoasa din fondul forestier, lntrebari la care primesc raspuns, din partea domnului Ing. Cira 
Silviu, care In continuare face o compara\ie a preturilor practicate pe pia\a de ocolul silvic pe care 11 conduce 9i 
preturile la care s-a valorificat pana In prezent, masa lemnoasa din fondul forestier al comunei 9ieut, precum si 
modul de valorificare a masei lemnoase, constituirea partizilor, organizarea licitajiilor 9i urmarirea modului de 
exploatare a materialului lemnos de catre agen\ii economici. 

Arata In continuare ca alte comune proprietari de fond forestier din cadrul Ocoului silvic, beneficiaza de 
subventi acordate de APIA, pentru zona de liniste venituri suplimentare In plus faja de profiturile realizate din ocol, 
!apt ce pana In prezent comuna 9ieut, nu a beneficial de aceste subven\i. Sunt unele discu\i pe aceasta tema In 
consiliu local. 

Domnul Ing.Damian Grigore-Adrian, prezinta modul de organizare a ocoului, pe districts 9i cantoane, 
numarul de personal din ocolul silvic, modul de salarizare, la fel facand o comparatie lntre cele doua ocoale silvice, 
la care comuna 9ieut are fond forestier In administrare. 

Arata faptul ca produsele Ocolului silvic Valea Sieului RA, sunt certificate FSC 9i datotrita acestui certificat, 
masa lemnosa pusa In valoare, poate fi valorificata pe piata lemnului, la preturi mull mai bune, ca pana In prezent. 



Acum mai nou pe piata lemnului se cauta numai masa lemnoasa certificata FSC, ceie ce unele Ocoale 
silvice din cadrul judetului nu au aces! certificat FSC. 

Presedintele de sedin\a dupa ce constata ca nu mai sun! intrebari, obiectiuni, comentari la cele prezentate 
de reprezentan\i Ocoului Silvie Valea Sieului RA, le multume~te acestora de participare ~i in continuare, spune 
spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului ?i a Actului conslituliv al Asocia\iei de 
Dezvoltare lntercomunitara pentru geslionarea integrata a de?eurilor municipale in jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

2. Proiect de hotarire privind aprobarea modificarii ?i completarii Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud ?i avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al jude\ului 
Bistri\a-Nasaud actualizat; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare reabilitarii Caminului 
cultural din satul Lunca, comuna $ieu\; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documenta\iei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 
26131 $ieu\, in suprafata de 736 mp, situat in intravilanul localita\ii $ieu\; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea capacita\ii de pa§unat pentru pa§unile aflate in domeniul public al 
comunei $ieu\ ?i stabilirea chiriei(redeven\ei) lei/ha/an, care reprezinta §i pre\ul de pornire a licita\iei publice 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a pa~unatului pe raza administrativ
teritoriala a comunei $ieut ?i pe pa?unile comunale montane proprietatea comunei $ieu\, de pe raza administrativ
teritoriala a altar comune; 

7. Proiect de hotarare privind inchirere a suprafe\elor de paji§li ?i paimni comunale, libere de contract, 
aflate in administrarea Consiliului local $ieu\; 

8. Proiect de hotarare privind privind retragerea UAT Comuna $ieu\ cu fondul forestier, din Asocia\ia 
Prorielarilor de Padure ,,Dealul Negru" §i din Ocolul Silvie ,,Dealu Negru; 

9. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvie ,,Valea $ieului" 
R.A. Bistri\a, a suprafe\ei de 2383, 7 ha teren cu vegeta\ie foresliera, proprietate publica a Comunei $ieu\; 

10. Diverse; 
Sup us la vol, proiectul ordini de zi, este aprobat cu un nu mar de 10 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si 

nici o "abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, in functie, prezen\i la sedin\a. 
Pre?edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere ?i aprobare documentele cuprinse la punctului 

1, din ordinea de zi, respecliv: 

Pct. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului conslituliv al Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament §i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. Prezinta in continuare proiectul de hotarare, referatul de aprobare ~i raportul de 
specialitate, cu precizarea ca materialul de la aces! punct, este in mapa fiecarui consilier local. 

In continuare, prezinta raportul de specialitate din care razulta ca din partea ADI-Deseuri Bistrita-Nasaud s-a 
primit o adresa, prin care se solicita adoptarea unei hotarari a consiliu local, de aprobare a unor modificari aduse la 
Statutul ~i Actul constitutiv al al ADI-Deseuri jude\ul Bistri\a-Nasaud 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! intervenli ~i obiecli la cele prezentate la aces! punct. 
Domnul Creta loan arata faptul ca comuna $ieu\ ar fi necesar a se retrage din acesata asociatiei poate ar fi 

mei benefic aces! lucru pentru comuna $ieu\. 
Domnul Gotea Dumitru secretarul general al comunei, arata ca acesta procedura de ie~irea din ADI, este 

foarte greoaiei, prin faptul ca la inlai trebuie sa fie o propunere ununima si aprobata consiliu local cu majoritate. Dupa 
aprobare hotarirea lrebuie adus la conoslinat tuturor UAT-urilor care compun ADl-ul si aceslia sa adobte hotarire de 
is~ire din ADI, urmad a fi discutata la urma in AGA ADI. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune 
la vol proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta §i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentrt/', 0 voturi "fmpotriva" si 
nici o "abfinere", din totalul de 10 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local. 

In conlinuare presedintele de sedinta, solicita pre~entarea ~pre dezbatere ?i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 2, din ordinea de zi, respecliv: 



Pct.2. Proiect de hotarire privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud si avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului 
Bistrita-Nasaud actualizat 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament 9i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare 9i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este 1n mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Se prezinta raportul de specialitate, prin care secretarul general al comunei arata faptul ca 1n urma unei 
adrese, primite de la ADI Deseuri BN, prin care s-a solicitat aprobarea modificarii 9i completarii Regulamentului 
serviciului public de salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud 9i avizarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud actualizat. Prezinta 1n mare unde sunt aduse modificarii la Regulementul 
serviciului de salubrizare, care este lntocmit la nivelul judetului Bistrita-Nasaud 9i trebuie aprobat de fiecare UAT-eu 
1n parte, prin consiliu local. Prin anexa nr.1 la Regulament, se modifica 9i completeaza un numar de 6 articole din 
regulament 9i se lnfin\eaza la nival de ADI un Corp de control care sa verifice sa sa san\ioneze, modul de colectare 
a gunoiului menajier sau reciclabil din cadrul jude\ului. Regulamentul actualizat de salubrizare, este prevazut 1n 
anexa nr. 2 la proiectul de hotarare 9i con\ine un numar de 98 de pagini, inculsiv cele patru anexe ale acestuia. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol 

proiectul de hotarire, 1n forma propusa de primarul comunei. 
Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta 9i numarul de 

voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 
ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 

nici o "aWnere", din totalul de 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct. 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare reabilitarii 
Caminului cultural din satul Lunca, comuna Sieut; 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament 9i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare 9i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este 1n mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Se prezinta raportul de specialitate de catre primarul comunei privind aprobarea Devizului general privind 
cheltuielile necesare reabilitarii Caminului cultural din satul Lunca. ln continuare primarul arata ca a lnceput lucrarile 
de reabilitare a Caminului cultural din Lunca, pe fonduri proprii, valoarea acestuia fiind de 297.000,00 lei fara TVA. 

Presedintele de sedin\a solicita daca sunt interven\i la aces! punct din ordinea de zi. 
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, lntreaba daca aceasta lucrare este cea mai importanta 9i prioritara din 

cadrul comunei. 
Domnul Dumbravan loan, arata ca acesata lucare nu este cea mai importanta din comuna, dar este 

prioritara, pentru comuntatea 9i satul Lunca, motivat de faptul ca nu s-a facut aproape nimic pentru aceasta 
comunitate. 

Primarul arata faptul ca executantul lucrarilor la aces! obiectiv, a aceptatat ;;i este de acord cu e9alonarea 
pla\ilor acestor lucrarii, de a se intinde pe mai mull limp, chear daca lucrarile se vor termina mai repede. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, lntreaba ca lucrarile ce se executa din fondurii proprii din bugetului local s
au facut unele pla\i 9i facturi pana 1n prezent, la aceasta lucare, la care se raspunde de catre primarul comunei ca 
lucrarile sunt lncepute la aces! obiectiv, sunt 1n curs de execu\ie, dar pana 1n prezent nu s-a achitat nici un leu 9i nici 
o factura, constructorului. 

Domnul Greta loan, lntreaba daca valorile aprobate din deviz, se lncadreaza 1n prevederile bugetere pe anul 
2021 din punct de vedere a veniturilor, la care primarul li raspunde ca se lncadreaza. 

Domnul Dumbravan loan, arata ca trebuie sa fim mai re\inuti, la alte decontari, plati 9i alte santiere, pana 
terminam cu proiectul de apa 9i canalizare. 

Domnul Greta loan, arata ca este necesar ca primarul sa se consunte ;;i sa intervina la cei de la GAL 
Bargau, pentru cuprinderea comunei $ieu\ 1n stategia locala a acestui GAL, 1n caz contrar s-a putea ca 1n acest an, 
sa nu lncasam de la GAL, nici un ban ;;i sa nu putem accesa unele fonduri Europene, disponibile prin GAL. 



Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alte intervenji, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune 
la vol proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul comunei anunta ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru'', 0 voturi "fmpotriva" si 
nici o "aWnere", din totalul de 10 consilieri locali, prezenji la sedin\a de consiliu local. 

In conlinuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct.4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in 
CF 26131 Sieut. in suprafata de 736 mp, situat in intravilanul localitajii Sieut; 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este in mapa de sedinja a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de domnul Gotea Dumitru 
secretar general al comunei. 

Primarul arata ca aceasta dezmembrare se refera la o parcela de teren din intravilanului satului $ieu\, 
situata din jos de Centrul de colectare lapte $ieu\, care a fost solicitata de o persoana din Ruslior pentru 
concesionarea acesteia. Dupa dezmembrarea se va proceda la concesionarea percelei in suprafa\a de 227 mp. 

Presedintele de sedinta solicita daca sunt interveni la aces! punct din ordinea de zi. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiecjii, discu\ii sau intrebari, supune la vol 

proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 
in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru'', 0 voturi "fmpotriva" si 

nici o "abfinere", din totalul de 10 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local. 
in continuare presedintele de sedinta, solicita pre~entarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 5, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea capacitatii de pasunat • pentru pasunile aflate in domeniul 
public al comunei Sieut si stabilirea chiriei{redeventeil lei/ha/an, care reprezinta si pretul de pornire a licitajiei publice 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de Oltean-Pasc Gelu-lonel 
inspector asistent in cadrul Compartimentului agricol. 

Presedintele de sedinta solicita daca sun! interven\i la aces! punct din ordinea de zi. 
Domnul Greta loan, care arata ca nu este de acord cu plafonarea pa?unii la 7 cap. bovine in cazul satului 

Rustior. 
· Sun! mai multe disculi pe tema plafonari suprefe\elor de pa9une, in cadrul consiliului local. 

Domnul Dumbravan loan, arata ca trebuie specificificat in documente, ca un participant la licita\ie sa nu 
poata licita decal numai la un singur lot de pa9une, stabilit ~i nu la mai multe loturii. 

Domnul Greta loan, care arata ca ar fide acord cu plafonarea pa9uni la 1 UVM cu 0,30 ha ca lot minim ~i in 
raport de animalele existente in sat, 9i suprafa\a de pa9une diponibila a satului respectiv, sa se ocupe pana la eel 
mai mare numar de animale, fara a fi plafonate la un anumit numar de animale. 

Domnul Soimusan loan, care sus\ine ca pa9unea comunala sa fie atribuita proprietarilor de animale, care 
pa9uneaza efectiv in acesata pa9une, atat in pa9unea de la tara cat 9i la cele montane. 

Domnul Simionca Gavril, care susline ca de pa9unea comunala trebuie si beneficieze toti locuitorii 
proprietari de animale din comuna indiferent de numarul de animale de\inut sa aiba 9i eel cu o vaca sau doua 
precum 9i eel cu mai multe animale, in raport de numarul de animale 9i suprafata de pa9une disponibila. 

Domnul Simionca Marin-Grigore, care su\ine faptul ca nu este de acod cu plafonarea pa?uni comunale 
propusa prin proiect 9i propune o echivalare a numarului de animale cum era in trecut, la 10 cap ovine - un cap 
bovina mare, sau 100 capete ovine ~i caprine - la 10 cap bovine, la suprafata de pa9une comunala disponibila. 

Domnul Dumbravan loan, care arata ca de pa9unea comunala trebuie sa beneficieze to\i proprietari de 
aminale, in raport de numarul de animale pe care ii de\in. 



Domnul Olar Partenie, care propune pentru satul l;,ieu\, pa9unea de la Iara sa fie lolizata 1ncepand de la 0,45 
ha la un UVM ~i pana la 11 UVM-uri, iar la pa9unea montana sa aiba lntietate cei care vor merge efecliv cu 
animalele la pa9unatul 1n munte. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius care propune acordarea pa9unilor prin licilalie publica, numai la locuitorii 
din comuna. Pa9unatul sa fie la comun cu acces 9i animalele sa aiba acces la sursele de apa9i isvoarele, existente 
pe pa9u~e. 

In ceie ce priveste suprafatele de pa9une de la munte, el personal cu consilierul local Cotoc lulian, a 
organizat o lntalnire cu mai multi proprietari de animale din satul l;,ieuj, care au consideral ca efectiv vor pleca cu 
aminalele la pa9unat la munte(8 proprietari)s-a facut o simulare 9i un calcul a supfate\elor de pa9une montana, 
disponibila cu unele renunjari 9i cum sa fie atribuita celor 8 proprietari de animale, propunere care a inaintat-o 
primarului comunei. Propune ca cei care de\in animale sa participe la licita\ia ce se va organiza. 

Sun! mai multe disculi lntre primarul comunei 9i domnul Socaciu Dumilru-Marius, pe tema 9i modul cum s-a 
propus atribuirea suprafatelor de pa9une muntana a l;,ieujului. 

Pre9edintele de sedinja, opreste toate aceste discujii 9i solicita secretarului pentru a prezenta In conlinuare 
materialele de sedin\a. Secretarul comunei In conlinuare prezinta fiecare articol din proiectul de hotarare. La articolul 
3 din proiectul de hotarare, domnul Socaciu Dumitru-Marius arata ca nu este de acord cu prevederile acestui articol 
din proiectul de hotarlre, prin plafonarea loturilor pe suprafate de pa9une la un anumit numar de animale 9i aces! 
articol sa fie radial. 

Sun! mai multe discu\ii. Se supune la vol propunerea facuta de domnul Socaciu Marius 9i cu un numar de 
10 voturi "pentnl', 0 voturi "impotriva" si nici o "abtinere", din tolalul de 10 consilieri locali, prezen\i la sedinja se 
aproba radirerea articolului din proiectul de hotarare 9i din anexa nr.1, privind capacitatea de pa9unat. 

Presedintele de sedinta solicita daca mai sun! interveni la aces! proiect de hotarare. 
Dupa ce pre9edintele de sedinta, constata ca nu sun! intervenji, obiec\ii, discu\ii sau 1ntrebari, supune la vol 

proiectul de hotarire, 1n forma modificata In sedinta consiliului local. 
in urma votului proiectul de hotarare, 1n forma modificata 1n sedinta consiliului local, este aprobat, cu un 

numar de 10 voturi "pentru'', 0 voturi "impotriva" si nici o "abjinere", din totalul de 10 consilieri locali, prezen\i la 
sedin\a de consiliu local. 

In conlinuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 6, din ordinea de zi, respecliv: 

Pct. 6. Proiect de holarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Sieut si pe pasunile comunale montane proprietatea comunei Sieut, de pe raza 
administrativ-teritoriala a altor comune 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este In mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de Oltean-Pasc Gelu-lonel 
Inspector asistent In cadrul Compartimentului agricol. 

Secrelarul general al comunei prezinta pe articole proiectul de hotarare precum si proiectul regulamentului 
de pa9unat. La proiectul de hotarare nu se aduce nici o modificare. 

Dupa dezbaterea pe articole a proiectul Regulamentului de pa9unat se aduc urmatoarele modificari 9i 
completarii: 

- articolul 1. prevazut In proiectul de regulament, se completeaza cu .. ~i pe p/i~unile comunale montane ale 
comunei $ieuf de pe raza administrativ-teritorialii a a/tor comune"; 

- articolul 21.(1) prevazut In proiectul de regulament se radiaza In totalitate; 
- articolul 22.(1) prevazut In proiectul de regulament se modifica 9i va avea urmatorul con\inut: ,Admiterea la 

p/i§unat, cu anima/e/e crescatori/or, se va face cu aprobarea consi/iu/ui local"; 
- articolul 22.(2),(3) prevazut In proiectul de regulament, se radiaza 1n totalitate; 
- articolul 22.(4) prevazut In proiectul de regulament, se modifica 9i va avea urmatorul conjinut: .cetiitenii care 

nu sunt de acord sii punii la dispoz~ie terenu/ proprietatea sau fo/osinta acestora s/i se pii§uneze, cu anima/ele a/tor 
cresciitori de animate, vor instinfa in scris Primariei comunei $ieuf'; 

- articolul 22.(5) prevazut 1n proiectul de regulament, se modifica 9i va avea urmatorul con\inut: ,,/ncepand cu 
data de 01.04.2021, fiecare de/iniitor de animate, care le va da drumul la piiscut, va prezenta la Primaria comunei $ieuf, un 
label cu proprietari ~i suprafafa terenu/ui, pus/i la dispoz~ie pentru pii§unat, in condifii/e in care definiitorul de animate nu 
define suprafata necesarii de teren pii§unabil. In caz contrar, se considerii pa1junatul neautorizat ~i va fi sancfionat, conform 
prevederilor prezenului regulamenr; 



- articolul 22.(6) prevazut in proiectul de regulament, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: ,,Pentru a avea 
certiludinea cii pii§unarea se desfii§oarii in mod corespunziitor, grupu/ cresciitorilor de animale constituit, prin reprezentantul 
desemnat va fi obligat sii facii dovada scrisii a existentei terenului pentru pii§unat, cu respectarea capacitatii de piiijunar; 

- articolul 22.(7) prevazut Jn proiectul de regulament, se radiaza in totalitate; 
- articolul 23. prevazut in proiectul de regulament, se radiaza in totalitate; 
- articolul 30.(1) prevazut in proiectul de regulament, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: ,,Se stabile§le 

data iesirii cu anima/e/e la pii§unat in pii§unile comunale, dar nu mai repede de data de 1 mai pentru bovine, ovine, cabaline §i 
caprine~· 

- articolul 30.(3) prevazut Jn proiectul de regulament, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: ,Perioada de 
pii§unat pe piiijunile comunale montane, {de pe raza administrafiv-teritorialii a UAT-urilor Dumitrifa - Judefu/ Bistrita-Niisiiud, 
Vatava - Judeful Mures, Toplila si Bilbor - Judefu/ Harghila, $aru/- Domei - Judelul Suceava), este cuprinsii intre 1 /unie-10 
Septembrie." 

- articolul 30.(5) prevazut Jn proiectul de regulament, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: ,Este 
INTERZIS pii9unatul pe toatii durata anului pe fanefele productive /ji culturi/e agrico/e, pe tot teritoriul administrativ al comunei 
$ieuf, cu excepfia crescatorilor de animate care dispun de suficientii suprafafii piiijunabilii /ji pa9uneazii efectiv pe suprafatele 
de teren proprietatea sau fo/osinfa for"; 

- articolul 32. prevazut Jn proiectul de regulament, se radiaza in totalitate; 
- articolul 34.paragraful 3, prevazut Jn proiectul de regulement, se completeaza si va avea urmatorul conjinut: 

,,-sii riispundii pentru pagubele produse de animale/e liisate in grija /or sau nesupravegheate", 
- articolul 38. prevazut ln proiectul de regulament, se radiaza Jn totalitate; 
- articolul 43. prevazut in proiectul de regulament, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: ,,fn spiritul 

prezentului Regulament constffuie contraven[ii urmiitoare/e: 
a) pa/junatul neautorizat care conform prezentului regu/ament este considarat in urmiitoare/e cazurii: 

1.- piiijunatul in lipsa unui contract de inchiriere pentru pii9unat, 
2.- piiijunatul in baza unui contract neavizat de Primiiria comunei $ieuf sau intocmil fiirii a respecta /egislafia in 

vigoare; 
3.- activitatea de piiijunat desfii/juratii in baza unor a/le documente de instriiinarelfo/osinfii a terenului in vederea 

piiijunatului in care nu au fast previizute toate ob/igafiile /ji sarcinileavute de ciitre piiqi conform /egislafiei in vigoare; 
4.- acfivitatea de pii9unat desfiiijuratii in condifiile omisiunii prevederii cu privire la sarcinile /ji obligafiile avute de piiqi 

din cuprinsu/ contractului de inchiriere pentru piiijunat, conform /egislafiei in vigoare; 
5.- introducerea animate/or pe paji/jfi si paijuni, in afara perioadei de piiijunat /ji a unor specii de anima/e, allele decal 

cele stabi/ite prin contract; 
6.- neprezentarea la Primaria comunei $ieuf, a unui tabel cu proprietari /ji suprafafa terenului, pusii la dispozi[ie 

pentru pii§unat, in cond~iile in care definiitoru/ de animale nu de[ine suprafata necesarii de teren pii§unabil; 
7.- paijunatul pe toatii durata anu/ui pe fanefele productive /ji culturi/e agrico/e de tot fe/u/, vii /ji livezi, de pe tot 

teritoriul administrativ al comunei $ieuf, cu excepfia crescatori/or de animate care dispun de suficientii suprafafii piiijunabilii /ji 
paijuneazii efectiv pe suprafatele de teren proprietatea sau fo/osin/a /or; 

8.- liisarea nesupravegheatii a animate/or pe terenuri/e cultivate /ji necultivate; 
9.- desfiiijurarea acfivitiifii de piiijunat pe limpul nopfii; 
10.- cazurile previizute la art.27 alin.(4) /ji (5) din prezentul regu/ament; 
b) neindeplinirea de ciitre definiitorii sau utilizatorii de pajiijli a obligafiilor previizute in contract. 
c) circu/afia pe pajiijli cu orice a/le mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, allele decal ce/e fo/osite pentru activitiifi 

agricole de ciitre eel care uti/izeazii pajiijlea, in afara drumurilor previizute in amenajamentul pastoral. 
d) amplasarea stanelor pe raza comunei $ieu/ de ciitre persoanele fiirii contract de inchiriere pentru piiijunat 
e) nerespectarea bunelor condi/ii agrico/e /ji de mediu, 8/JB cum prevede OUG nr. 34/2013; 
Q arderea vegetafiei pajiijtilor fiirii respectarea prevederilor /egislafiei in vigoare; 
g) amplasarea pe pajiijle a a/tor obiecfive de inveslifii decaf ce/e previizute la art.5 a/in. (3) din OUG nr. 3412013; 
h) nerespectarea amplasamentului stabilit pentru piiijunat prin contractul de piiijunat. 
i) neprezentarea /ji nedec/ararea pentru identificarea, individualizarea /ji inregistrarea animate/or; 
j) efectuarea piiijunatului cu caini fiirii jujeu /ji nevaccinafi. 
k) fo/osirea pentru paza turmei a cainilor din rase cu potenfia/ agresiv ridicat sau a meliijilor rase/or de vaniitoare. 
/) aruncarea /ji depozitarea deijeuri/or menajere /jilsau agrozootehnice pe piiijune; 
m) scoaterea din circuitul agrico/ a terenurilor avand categoria de folosinfii paji/jle fiirii aprobiirile /ega/e in vigoare. 
n) subinchirierea Iota/ii sau paqialii a terenurilor ce tac obiectul contractului privind piiijunea 

domeniu privat al comunei $ieuf este interzisii sub sancfiunea nu/iliifii absolute. 
- articolul 43. prevazut Jn proiectul de regulamenl, se modifica ~i va avea urmatorul conjinut: .Contravenfiile 

previizule la arl. 38 se sancfioneazii dupii cum urmeazii : 
a) cu amendii de la 1000 lei la 2000 lei, faptele previizute Ia alin(1) lit.a), pct 1-10; 
b) cu amendii de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizicii, respecfiv cu amendii de/a 2.000 lei la 4.000 lei pentru 

persoana juridicii, faptele previizute la lit. b), c), d), i), j), k), /); 



c) cu amendii de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizicii, respectiv cu amendii de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru 
persoana juridicii, faptele prevazute la lif.e), Q, h); 

d) cu amendii de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizicii, respecfiv cu amendii de la 
10. 000 lei la 20. 000 lei pentru persoana juridicii, faptele previizute la lit. g); 

e) cu amendii de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele previizute la lit.m), n);" 
Dupa operarea tuturor modificarilor aduse la proiectul de regulament, articolele se vor renumerota din nou. 
Presedinlele de sedinta supune la vol modificarile aduse la proiectul de regulement ?i tn urma votului este 

aprobat, cu un numar de 10 voturi ''penln.l', 0 voturi "fmpotriva" si nici o "abtinere", din totalul de 10 consilieri 
locali 

Presedintele de sedinta solicita daca mai sun! interveni la aces! proiect de hotarare. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau tntrebari, supune la vol 

proiectul de hotarire, tn forma modificata In sedinta consiliului local. 
ln urma votului proiectul de hotarare, tn forma modificata In sedinta consiliului local, este aprobat, cu un 

numar de 10 voturi ''pentrtl', 0 voturi "fmpotriva" si nici o "ab/inere", din totalul de 10 consilieri locali, prezen\i la 
sedinta de consiliu local. 

' ln continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere ?i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 7, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct.7. Proiect de hotarare privind lnchirere a suprafetelor de pajisti si pasuni comunale, libere de contract, 
aflate In administrarea Consiliului local $ieut 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament 9i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare 9i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este tn mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate ?i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de Oltean-Pasc Gelu-lonel 
inspector asistent in cadrul Compartimentului agricol. 

Secretarul general al comunei prezinta pe articole proiectul de hotarare Dupa dezbaterea pe articole a 
proiectul de hotarare, la acesta se aduc urmatoarele modificari ?i completarii: 

- Titlul proiectului de hotarare, se modifica ?i va avea urmtorul continut: .privind fnchirere a suprefefelor de 
pafJune comunala apa1inand domeniului public al comunei $ieuf, aflate fn administrarea Consiliului local $ieu,t" 

- articolul 1.(1) din proiectul de hotarare, se modifica ?i va avea urmatorul continut: .Se aproba inchirierea prin 
licitajie publicii, organizatii in condi/iile legii, a suprafefelor de pa9une comunalii, disponibile 9i libere de contract, proprietate 
pub/icii a comunei $ieuf, situate in localifiifile $ieuf, Ru9tior 9i Sebi9, precum fii pa9unea montanii situatii in raza administrafiv
teritorialii al comunei Bilbor, judelul Harghita cuprinse in anexa nr.47 - lnventarul bunurilor care aparf.in domeniului public al 
comunei $ieuf, la Hotiirarea Guvemului Romaniei nr. 90512002, privind atestarea domeniului public al judetului Bistri/a
Niisiiud, precum §i a municipiului, ora§elor §i comunelor din jude/ul Bistrita-Niisiiud la Secfiunea I, pozi/iile 222 la 233. • 

- articolul 1.(2) din proiectul de hotarare, se modifica ?i va avea urmatorul continut: ,Suprafata de pa9une, 
scoasii la licitafie, defalcatii pe: sate, trupuri de pii9une, blocuri fizice 9i numar de loturi de exploatare, este prezentatii Anexa 
nr.1, care face parte integrantii din prezenta hotiirare'. 

- articolul 4 din proiectul de hotarare, se modifica ?i va avea urmatorul continut: .Durate inchirierii paji9ti!or 
prevazute la art, 1, se stabile§te la 7 ani, incepand cu data semniirii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor 
pii,ti, pentru o perioadii egalii cu eel muff jumiitate din perioada ini(ialii, cu condi/ia ca prin prelungire sii nu se depii§eascii 
tennenul maxim de 10 ani prevazut la art.9 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 3412013. • 

- la articolele 6, 7 ?i 8 prevazute In proiectul de hotarare, din partea consilierilor locali nu sa facut nici o 
propunere privind completarea componen\ei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru lnchirierea prin licita\ie publica a 
suprafetelor de paji9ti proprietatea publica a comunei $ieu\, Comisiei de solutionare a contestatiilor ?i a Comisiei 
pentru controlul executarii obliga\iilor impuse chiriasului, prin contractul de lnchiriere. 

Conform prevederilor art. 338 (1), din Codul administrativ, care prevede: ,La nivelul autorifii/ii pub/ice 
contractante se organizeazii o comisie de evaluare, componenta acesteia fiind aprobatii prin ordin de ministru, respectiv prin 
dispozitie a primarului sau, dupii caz, a pre§edintelui consiliului jude/ean, care adoptii decizii in mod autonom §i numai pe 
baza criteriilor de selectie previizute in instruc/iunile privind organizarea §i desfii§urarea licita(iei", motiv pentru care, 
articolele 6, 7 ?i 8, prevazute in proiectul de hotarare, s-au. 

- s-a introdus anexa nr.1, la proiectul de hotarare care coprinde: suprafata de pa?une comunla libera de 
contract, In anul 2021 

- documenta\ia de atribuire prevazuta In anexa nr.1 din proiectul de hotarare, va fi prevazuta la anexa nr. 2. 
Presedintele de sedin\a solicita daca mai sun! interveni la aces! proiect de hotarare. 



Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiecjii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol 
proiectul de holarire, In forma modificata In sedinta consiliului local. 

1n urma votului proiectul de hotarare, 1n forma modificata In sedinta consiliului local, este aprobat, cu un 
numar de 10 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si nici o "ab/inere", din totalul de 10 consilieri locali, prezen\i la 
sedinta de consiliu local. 

' 1n continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 8, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct.8. Proiect de hotarare privind privind retragerea UAT Comuna Sieut cu fondul foreslier. din Asociatia 
Prorietarilor de Padure .. Dealul Neqru" si din Ocolul Silvie .. Dealu Neqru 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia, Prezinta 1n continuare proiectul de hotarare, referatul de aprobare 9i raportul de 
specialitate, cu precizarea ca materialul de la aces! punct, este In mapa fiecarui consilier local. 

1n conlinuare, primarul comunei Sieut, arata ca la Ocolul silvic Dealu Neqru comuna are o suprafata de 
2383, 7 ha cu contract de prestari de se~cd silvice pentru care achita lunar suma de 35.457 lei. 1n continuare 
moliveaza promovarea acestui proiect de hotarare privind retrage~ea comunei $ieut cu fondul forestier de la aces! 
Ocol silvic ?i din Asocia\ia proprietarilor de padure Dealul Negru. lnainte de luarea acestei decizi, au avut Joe mai 
multe lntalniri cu cei de la Ocolul silvic Dealul Negru 9i din Asociatia Dealu Negru, cu privire la modul de 
administrare a fondului forestier, prin contract de prestari de servicii silvice, lntalniri prin care a solicitat 
transformarea ocolului silvic In regie autonoma locala 9i modificarea contractului de presatri de servici, 1n contract 
de administrare, fapt neagreat de primari de pe Valea Budacului, care nu au fost de acord cu transformarea ocolului 
silvic In regie autonoma, motiv pentru care a considerat de a veni cu acesta propunere de proiect de hotarare, In 
Consiliu local. 

Presedinlele de sedinta, solicita daca sun! interventi ?i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Domnul Olar Partenie, arata ca el, In calitate de pre9edinte al Composesoratului Ion Florian care are 

suprafete de fond forestier de mai multi ani, 1n paza si administrarea la Ocolul silvic Valea Sieului 9i confirma faptul 
ca are o relatie foarte buna cu aces! ocol silvic 9i considera ca ar fi benefic ca comuna sa treaca la aces! ocol 
silvic cu administarrea fondului forestier. 

Sun! mai multe discu\i pe linia administrarii fondului forestier de catre Ocolul silvic Dealu Negru, legal de 
pre\urile practicate, pe pia\a lemnului 9i a modului de cum sun! organizate licitatiile de masa lemnoasa, modul de 
gospodarire a fondului foreslier, aflat la aces! ocol slivic, 1n ultimul limp. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiectii, discutii sau lntrebari, supune la vol 
proiectul de hotarire, In forma prezentata de primarul comunei. 

1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi "pentrti', 1 
vot"impotriva"(Simionca Marin Grigore) 9i nici o "abjinere", din totalul de 10 consilieri locali, prezenti la sedin\a de 
consiliu local. 

Domnul Simionca Marin-Grigore, motiveaza vol ,,imporiva" dat de el, prin faptul ca are o obliga\ie morala 
fa\a de reprezentan\ii acestui ocol silvic, care au fost primii care i-au adus la conoslinta ca pa9unea Prisaca, a stului 
$ebis, a fost intabulata, 1n mod fraudulos, de comuna Deda, judetul Mure9 9i comuna $ieu\ a fost necesar a face 
ac\iune In instan\a de judecata, pentru recuperarea acestei pa?unii, la fel a ajuta satul Sebi9 9i comuna $ieut, la 
castigarea procesului cu comuna Deda, 1n pasunea Rachtis. 

' 1n continuare presedintele de sedinta: solicita prez~ntarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 9, din ordinea de zi, respectiv: 

Pct.9. Proiect de holarare privind transmiterea 1n administrarea Reqiei Autonome Ocolul Silvie .. Valea 
Sieului" RA. Bistrita, a suprafetei de 2383,7 ha teren cu vegetatie forestiera. proprietate publica a Comunei Sieut 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. Prezinta In continuare proiectul de hotarare, referatul de aprobare 9i raportul de 
specialitate, cu precizarea ca materialul de la aces! punct, este In mapa fiecarui consilier local. 

1n continuare, primarul comunei $ieu\, motiveaza promovarea acestui proiect de hotarare privind 
transmiterea 1n administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvie ,,Valea $ieului" RA. Bistrita, a fondului forestier 
proprietate publica a comunei $ieu\, In suprafa\a de 2383, 7 ha. Arata In continuare ca reprezentan\ii acestui Ocol 
silvic, au fost prezenti In acaesta sedinta 9i a prezentat In mare modul de administrare a fondului forestier, al altor 
comune, precum 9i profiturile realizate, motiv pentru care considera oportun ca comuna $ieu\, sa adrere cu fondul 
foreslier la aces! ocol silvic. 



Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la vot 
proiectul de hotarire, in forma prezentata de primarul comunei. 

in urma votului proiectul de hotarare,este aprobat, cu un numar de 9 voturi"pentrtf, 1 voturi "impotriva" 
(Simionca Marin Grigore) si nici o "abtinere", din totalul de 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

Domnul Simionca Marin Grigore, motiveaza la fel vat ,,imporiva" dat de acesta. 
in continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 10, din ordinea de zi, respectiv: 

DIVERSE: 
Domnul Galea Dumitru, secretarul general al comunei $ieut, prezinta Raportul de activitate al sau pe anul 

2020. 
in contunuare s-au prezentat spre aprobare: 
- cererea primita de la Biserica Adventista Rustior, prin care solicita un ajutor financair din bugetul local al 

comunei $ieu\, de pe anul 2021 , la care consiliu local, arata ca la adoptarea bugetului local pe anul 2021, propus de 
primarul comunei, se va avea in vedere sa se cuprinda unele fonduri, in acest sens. Cererea se da spre rezolvare 
~i comunicare primarului. 

- cererea primita de la Biserica Ordodoxa Rustior-Lunca, prin care la fel solicita un ajutor financair din 
bugetul local al comunei $ieu\, de pe anul 2021, la care consiliu local, arata ca la adoptarea bugetului local pe anul 
2021, propus de primarul comunei, se va avea in vedere sa se cuprinda unele fonduri, in acest sens. Cererea se da 
spre rezolvare ~i comunicare primarului. 

ln continuare, primarul comunei face o informare cu privire la lucrarile de la obiectivul de investi\ii: 
Construire retea publica de apa, apa uzata menajera si statie de epurare in Comuna Sieut, Judetul Bistrita-Nasaud, 
cu finantare din fondurii UE, ~i problemele cu care se confrunta zilnic, cu execu\ia acestor lucrarii, in toata comuna 
de la captare, reteaua de distributie apa ~i canalizare din satele Sebi~, Ru~tior ~i $ieut, precum ~i problemele 
financiare pe partea de neeligibil, cheltuieli care sunt suportate din bugetul local, sume destul de mari, care bugetul 
local nu le poate suporta, fiind necesar a contracta un credit in acest sens. 

Sunt mai multe discu\i in cadrul consiliului local pe aceasta tema. 
Domnul Dumbravan loan, solicita clarificarea situa\ie cu terenul din cadrul fostului CAP- Ferma zootehnica 

privind cadastrarea acestui teren sa se urgenteze punerea in posesiei al proprietarilor si cadastrarea acestuia, care a 
fast solicitata in mai multe sedinte ale consiliului local, la care domnul primar arata ca va lua legatura cu Camera 
agricol~. sa vada stadiul ridicarilor topo, indentificarea proprietarilor de pe acest teren ~i intocmirea planului parcelar 
~i punerea efectiva in posesie. 

Domnul Olar Partenie, care arata problema trotuarului din fa\a Scolii gimnaziale din $ieu\, care cu ocazia 
lucarilor de la canalizarea, este in mare parte distrus ~i solicita refacerea lui, intrucat elevii merg ~i vin de la scoala 
pe carosabilul drumului ~i orcand se pot intampla unele accidente rutiere. Primarul comunei arata ca va face tot 
posibiloul sa reparea trotuarul pe acesta po~iune. 

Domnul Greta Petru, care arata faptul ca numitul Negrea lulian, inten\ioneaza sa inchida un drum de hotar 
in locul numit Tarle, intreaba daca acest drum este inscris in domeniul public si care este posibilitatea de 
deschiderea a acestuia. 

Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Cotoc lulian, pre~edintele de sedinta, declara 
inchise lucrarile ~edintei ordinare a Consiliului Local. 

Drept pentru cares-a intocmit prezentul process-verbal spre cele legale. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
I 

Cotoc /ulian 
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l./1 UDI •,,. C, 
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iNTOCMIT, 
Secretar g~peral ~l comunei ~ieut, 

Gofea Dthnitru 

NOT A: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 25 Martie 2021, a fost aprobat, Tn forma prezentata, Tn sedin\a ordinara a 
Consiliului Local ~ieu\, din 22 Aprilie 2021, cu numar de .11 voturi "penlnt, nlcl un vot, "impotriva· ~i nici o "abtinere·, de catre cei .11 
consilieri locali, in funcUe prezen\i in sala de sedin\a. 

in conformitate cu dispozi~ile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizionala ·n adminislra\ia publicl!, cu modifirarile 
si completarile ulterioare, se va publica la sediul Priml!riei ~ieu\ ~i pe sile-ul propriu: www.primariasieut.ro 




