
R O M.A.NI A 
JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 
UAT · COMUNA �IEUJ 
SECRETAR GENERAL 
NR. A6/2616 din 19.09.2022 

P UBLI C AJIE 

ln conformitate cu prevederile art.135, alin.(4) din Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/ 2019 
din 03.07.2019, privind Codul administrativ, prin Oispozi\ia primarului comunei �ieu\ nr.89 din 19.09.2022, s-a 
convocat in data de {Luni )- 26 Septembrie 2022, ora 10,00, sedin\a ORDINARA a Consiliului local. 

�edlnta va ave,a loc in sala de sedinte a consiliului local �ieut · �ieut nr. 197, 
Este supus dezbateri, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Sieut din 25 August 2022.
- prezentare: Secretarul general al comunei $ieu\;

2. Proiectul de hotarare nr.2524 din 07.09.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei $ieut, pe anul
2022; - Initiator: Primarul comunei $ieu\;

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local;
3. Proiect de hotarire nr.2588 din 15.08.2022, privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie

bancara IG173300251 din 21.06.2017 in valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural -
IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2 

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

4. Proiect de hotarire nr. 2600 din 16.08.2022, privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare
aferente proiectului 11innoirea parcului de vehicule destinate transportului public in comuna $ieuf", in 
cadrul Planului National de Redresare �i Rezilienta 2021-2026 

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

5. Diverse;
Materialele inscrise in proiectul ordini de zi se pot studia pe site-ul comunei Sieut (www.primariasieut.ro.) -

Sec\iunea Consiliul local - Convocari sedinte �i Proiecte de hotarare, in format electronic. 
Membrii Consiliului local al comunei �ieu\, sunt invitaV sa formuleze �i sa depuna amendamente asupra 

proiectelor de hotarari inscrise in proiectul ordini de zi. 

Anexam prezentei 
Materiale de sedin\a - Proiectele de hotarare enumerate mai sus, la punctele 2 �i 4 ; 




