ROMANIA
JUDETUL BISTRITA·NASAUD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/3105 din 13.09.2021
MINUTA
~edintei EXTRAORDINARA a Consiliului Local ~leut
din data de 13 Septembrie 2021
Locul de desfasurare : - Sediul administrativ al Consiliului local $ieut - $ieut nr. 197 - sala de sedinte, la
parter, cu prezenta fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie.
Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.86 din 08.08.2021, prin
convocatorul nr.3047 din 09.09.2021 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.3047/2 din 09.09.2021, inaintata fiecarui
consilier local, in parte, precum si invita\iilor la sedinta de consiliu local.
Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,
prin afi~are la avizierul institutiei ~i prin publicarea acesteia pe site-ul Primariei comunei $ieu\.
Participanti: 1. Consllleri locali prezenti la sedinta - 7 consllieri locali, respectiv: - Cotoc Julian, Crefa
loan, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Parlenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, lipsa fiind 4 consilieri locali,
respectiv domnii consilieri: Andrecuf 1/ie-lulian Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu$an loan.
2. lnvitatii: - Simionca Alexandru- contabil sef 9i Hadarean Stefan- reprezentant firma de paza;
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara ~i publica.
Presedintele de sedlnta: Domnul consilier local Clari Partenie, ales prin HCL nr.37 din 26.08.2021.
Proiectele de hotarari, inscrise pe ordinea de zi, au fost
1. Proiect de hotarire privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanlie bancara IG173300251 din
21 .06.2017 1n 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
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de
aprobare, Raporl comparlimentului de specialitate. Discufii rn plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 7 voturi npentru", 0 voturi nimpotrivau$i O,,abfineri°din 7 consilieri
prezenti
Diverse: - Prezentarea de catre domnnul Hadarean Stefan a firmei de paza, activita\i de paza comunala si a
campului la alte UAT-uri cu care are relati contractuale din judetul Mures si Bistrita Nasaud, intrebari 9i discu\ii
privind organizarea paze campului in cadrul comunei $ieut si tarifele ce se vor aplica.
Aile discutii privind administrarea comunei: repararea 9i Tntretinerea drumurilor comunale, lucrari de deviere
a apei pe iazul morii de la Corbu in localitatea Sebi~, satdiul lucarilor la apa 9i canal 9i la asfaltarea drumurilor.
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Olar Partenie, pre~edintele de sedinta, declara
inchise lucrarile ~edintei EXTRAORDINARE a Consiliului Local.
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind, minuta se va publica prin afisare la sediul Primariei
$ieut, -$ieu\, nr. 197 ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro.
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