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UAT • COMUNA ~IEUT 
SECRETAR GENERAL 
NR. A6/672/1 din 23 Februarie 2022 

PUBLICATIE 

in 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 Oispozi\ia primarului comunei $ieut nr.~din 
18.02.2021, s-a convocat in data de (Luni )- 28 Februarie 2021, ora 18,00, sedin\a ORDINARA a 
Consiliului local. 

~edin1a va avea loc in sala de sedinte a consiliului local ~ieut - ~ieut nr. 197,cu prezenta 
fizica a consilierilor locali, purtarea de masca de protectie ~i pastrarea distantei sociale, pentru 
fiecare participant. 

Este supus dezbateri, urmatorul: 
PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiect de hotarare nr. 10 din 03.01 .2022, privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare, 
in cadrul comunei Sieut 
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- Initiator: Primarul comunei $ieut: 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2. Proiect de hotarire nr.334 din31.01 .2022, privind privind desfintarea activitatii economice de fond 
silvic comunal, finantata din venituri extrabugetare 

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

3. Proiect de hotarare nr.600 din 18.02.2022, privind clasificarea unor drumuri de interes public 
local, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei $ieut din drumuri de hotar ca drumuri de exploatare 
agricola, 

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

4. Proiect de hotarare nr. 610 din 18.02.2022, privind atestarea lnventarului bunurilor care apa~in 
domeniului public al comunei $ieut, judetul Bistrita-Nasaud 

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

5. Proiect de hotarare nr.4 75 din 10.02.2022, privind solicitarea includerii suprafe\ei de 120 ha 
pa~une impadurita, proprietate publica a comunei $ieu\, in fondul forestier ~i aprobarea intocmiri unui 
amenejament silvic. 

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

6. 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 $ieut, sunt invita\i sa formuleze ~i sa depuna amendamente 
asupra proiectelor de hotarari inscrise Tn proiectul ordini de zi. 

Anexam prezentei 
Materiale de sedin\a - Proiectele de hotarare enumerate mai sus, la punctele 1, 2,3,4 ~i 5; 
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