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Nr. AG/1687/2 din 22.04.2021 

PUBLICATIE 

1n conformitate cu prevederile art.135, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvenului 
Romaniei nr. 57/ 2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, prin Dispozitia primarului 
comunei $ieut nr. 48 din 22.04.2021, s-a convocat Tn data de {Marti)- 27 Aprilie 2021, ora 19,00, 
sedinta EXTRORDINARA a Consiliului local. 

I 

~edinta va avea loc Tn sala de sedinte a consiliului local ~ieut - ~ieut nr. 197,cu 
prezenta fizica a consilierilor locali, purtarea de masca de protectie ~i pastrarea distantei 
soclale, pentru fiecare participant. 

Este supus dezbateri, urmatorul: 
PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

1.Proiect de hotarire privind abrogarea Art. 3 al Hotararii Consiliului local al comunei $ieut 
nr.15 din 25.03.2021, privind, aprobarea capacitatii de pa~unat pentru pa~unile afiate Tn domeniul 
public al comunei $ieut ~i stabilirea chiriei(redeventei) lei/ha/an, care reprezinta ~i pretul de pornire 
a licitatiei publice 

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

2. Proiect de hotarire privind modificarea articolului 2 alinatul 2 din Hotararea Consiliului local 
al comunei $ieut nr.16 din 25.03.2021 ~i Regulamentului de organizare a pa~unatului pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei $ieut ~i pe pa~unile comunale montane, proprietatea comunei 
$ieut, de pe raza administrativ-teritoriala a altar comune, prevazut Tn anexa la aceasta hotarTre 

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

3. Proiect de hotarire privind modificarea anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului local al 
comunei ~ieut nr. 17 din 25,.03.2021, privind Tnchirere a suprefetelor de pa~une comunala 
apa~inand domeniului public al comunei $ieut, aflate Tn administrarea Consiliului local $ieut 

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

Materialele inscrise in proiectul ordini de zi se pot studia pe site-ul comunei Sieut 
(www.primariasieut.ro.) - Sectiunea Consiliul local - Convocari sedinte ~i Proiecte de 
hotarare, in format electronic. 

Membrii Consiliului local al comunei $ieut, sunt invitali sa formuleze ~i sa depuna 
amendamente asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordini de zi. 

Anexam prezentei 
Materiale de sedinta - Proiectele de hotarare enumerate mai sus, la punctele 1, 2 ~i 3; 

RAL ~L COMUNEI ~IEUT 
o _ D~tnitru 




