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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA ~IEUT 

PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind convocarea Consiliu local al comunei ~ieut, in sedin\a ordinara, 

in data de 25 Februarie 2021 

Primarul comunei $ieu\, 
Avand in vedere: 
- referatul nr.905 din 18.02.2021 , a secretarului general al comunei $ieu\, cu propunerea de convocare Consiliu local 

al comunei $ieu\, in sedin\a ordinara; 
- prevederile art.133, alin.(2), art.134, alin.(1), lit.a), art. 155 (1), lit.b), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei 

nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administraliv, coroborate cu prevederile art.27, alin.(2), lit. a), art.28, alin.(1), lit.a) din 
Regulamentul de organizarea ~i func\ionare a Consiliului local al comunei $ieu\, revizuit, aprobat prin Hotarirea Consiliului 
local al comunei $ieut nr. 76 din 28.11 .2019; 

- Tncheierea nr.3704 din 14.10.2020 a Judecatoriei Bistri\a, privind validarea mandatelor consilierilor locali declara\i 
ale~i pentru Consiliul local al comunei $ieu\, jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

- Ordinul Prefectului Jude\ului Bistrita-Nasaud nr.290 din 22.10.2020, privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului local al comunei $ieu\, judetul Bistri\a-Nasaud; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020, privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 7 alin. (2) ~i art. 9 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de 
asediu ~i regimul starii de urgenta , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

- prevederile art.7, alin.(1), lit.a), b) ~i c), din Legea nr. 52/ 2003 , privind transparenta decizionala in administra\ia 
publica; 

In temeiul dispozitiilor art.196, alin.(1), lit.b), din Ordonan\a de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administrativ 

DISPUN: 

Art.1.(1) Se convoaca Consiliul local al comunei $ieu\, rn §edinta Ordlnara, Tn data de Joi 25 Februarie 2021, ora 
10,00, care va avea loc in sala mare a Consiliului local al comunei $ieu\, cu prezenta fizica a consilierilor locali, purtarea de 
masca de protec\ie ~i pastrarea distan\ei sociale, 

(2) Proiectul de ordine de zi, prevazut in Anexa la prezenta dispozi\ie. 
Art.2.(1). Consilierii locali vor primi in scris, materialele Tnscrise pe proiectul ordini de zi, in condi\iile legi, o data cu 

invita\ia nominala la sedin\a, la care v-a fi ata~at in ~i proiectul procesului verbal al sedintei anterioare. 
(2).Membrii Consiliului local al comunei $ieu\, sunt invita\i sa formuleze ~i sa depuna amendamente asupra proiectelor 

de hotarari cupfrinse in proiectul ordini de zi. 
Art.3. Prezenta dispozi\ie se aduce la cuno~tin\a pe site-ul oficial al comunei $ieut, www.primariasieut.ro. Sec~unea 

Consiliul local - Convocari sedinte ~i Proiecte de hotarare. 
Art.4. Cu ducere la indeplinire a sarcinilor prezentei dispozi\ii se incredinteaza secretarul general comunei $ieu\. 
Art.5. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarul general comunei $ieu\, cu: 

- lnstitutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud ; 
- membri Consiliului local al comunei $ieu\; 

Comuna Sieut la 18 Februarie 2021 
' I 

AVIZ DE LEGALITATE, 
Secretar general al c~rpunei ~ieu\, 

~teaDumifru 



PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a ~edintei ordinare a Consiliului local ~ieut 
din 25 Februarie 2021 

1. Proiect de hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adi\ionale la Contractul privind Delegarea 
prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom SA in perioada 
15.10.2020 -24.12.2020 ~i aprobarea Actului Adi\ional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 in 
forma modificata de A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2. Proiect de hotarire privind aprobarea numarului ~i a cuantumului burselor ~colare aferente anului ~colar 
2020-2021 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au 
savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de instanta de judecata 

- Initiator: Primarul comunei $ieu1; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului loca 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate de 
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Initiator: Primarul comunei $ieu1; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

5. Proiect de hotarare privind inchirere a suprafetelor de paji~ti ~i pa~uni comunale, libere de contract,aflate 
in administrarea Consiliului local Sieut; 

o I 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

6. Diverse; 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
Secretar general 
Nr.905 din 18.02.2021 

REFERAT 
prlvlnd convocarea Consiliu local al comunel ~leut, in sedlnta ordinara, 

in data de 25 Februarie 2021 

Subsemnatul Gotea Dumitru, secretar general al comunei $ieut, in calitatea pe care o detin, 
Avand in vedere; 
- necesitatea convocari Consiliului local al comunei $ieut in sedin\a ordinara; 
- prevederile art.133, alin.(2), art.134, alin.(1), lit.a), art. 155 (1), lit.b), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei 

nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.27, alin.(2), lit. a), art.28, alin.(1), lit.a) din 
Regulamentul de organizarea ~i functionare a Consiliului local al comunei $ieu\, revizuit, aprobat prin Hotarirea Consiliului 
local al comunei $ieu\ nr. 76 din 28.11.2019; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020, privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 7 alin. (2) ~i art. 9 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de 
asediu ~i regimul starii de urgenta , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

- prevederile art.7, alin.(1), lit.a), b) ~i c), din Legea nr. 52/ 2003 , privind transparenta decizionala in administra\ia 
publica; 

Tn temeiul dispozitiilor art.243, alin.(1), lit..f'~i l din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administrativ 

PROP UN: 
Domnului Primar al comunei $ieut, emiterea dispozi\iei privind convocarea in sedin\a ORDINARA, a Consiliu local al 

comunei $ieu\, pentru data de (Joi) 25 Februarie 2021 , ora desfasurari sedintei, ramanand a fi stabilita la aprecierea 
dumneavoastra. 

Consider ca sedinta se poate desfa~ura in sala mare a Consiliului local al comunei $ieu\, cu prezenta fizica a 
consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie pentru fieacare participant. 

Propun a se supune discutiei si aprobari Consiliului local, urrnatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiect de hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adi~onale la Conlractul privind Delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. in perioada 15.10.2020 -
24.12.2020 ~i aprobarea Actului Adi\ional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 in forma modificata de A.0.1. 
De~euri Bistri\a-Nasaud 

• lniliator: Primarul comunei $ieu\; 
• Aviz comisii: Comisiile de specialilale ale Consiliului local; 

2. Proiect de hotarire privind aprobarea numarului ~i a cuantumului burselor ~colare aferente anului ~colar 2020-2021 
- lniliator: Primarul comunei $ieu\; 
• Aviz comisii: Comisiile de specialilale ale Consiliului local; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit 
infractiuni vorpresta munca neremunerata infolosul comunilatii, caobligatie stabilita de instanta de judecata 

- lnlliator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comislile de specialitale ale Consiliului local 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
• Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

5. Proiect de hotarare privind inchirere a suprafetelor de paji~ti ~i pa~uni comunale, libere de contract,aflate in 
administrarea Consiliului local $ieu\ 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialilale ale Consiliului local; 

6. DIVERSE; 




