ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NAS.AUD
UAT - COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/2314 din 24.06. 2021
MINUTA
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut
din data de 24 lunie 2021

Locul de desfasurare : - Sediul administrativ al Consiliului local $ieu\ - $ieu\ nr. 197 - sala de sedinte, la
parter, cu prezenta fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distantei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie.
Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.66 din 18.06.2021 , prin
convocatorul nr.2242 din 18.06.2021 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.2242/2 din 18.06.2021 , inaintata fiecarui
consilier local, in parte, precum si invilaliilor la sedin\a 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 $ieut.
Participanti: 1. Consilieri locali prezenti la sedinta - 10 consilieri locali, respectlv: - Andrecut l/ie/ulian, Cofoc Julian,' Crefa loan, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril,
Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumifru-Marius, lipsa fiind domnul consilier $oimu$an loan.
2. lnvitatii: - Simionca Alexandru confabil sef
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara ~i publica.
Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Socaciu Dumitru-Marius, ales prin HCL nr.28 din
27.05.2021.
Proiectele de hotarari, inscrise pe ordinea de zi, au fost
1. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
Prezentare:- Avizu/ favorabil consu/tafiv al Comisii/or de specialifafe ale Consi/iului local, Referat de
aprobare, Raport compartimentului de specialitate. Discu/ii rn plenul sedin/ei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru", 0 voturi ,,Tmpotriva· $i 0 ..abfineri"din 10 consilieri
prezenti
2. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situa~i de Urgenta al comunei $ieut
Prezentare:- Avizu/ favorabil consultativ al Comisii/or de specialitate ale Consiliului local, Referat de
aprobare, Raport comparlimentului de specialitafe. Discufii Tn plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi ,,penfru", 0 voturi impotriva" $i 0 "abfineri"din 10 consilieri
prezenfj
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documenta\iei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF
28316 $ieu\, in suprafata de 665 mp, situat in intravilanul localitatii Lunca;
Prezentare:- Avizu/ favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliu/ui local, Referat de
aprobare, Raport compartimenfului de specialitate. DiscuJii in p/enul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru", 0 voturi ,,Tmpotriva" $i 0 ,,abfineri"din 10 consilieri
prezenti
4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului ~i a cuantumului burselor ~colare aferente Semestrului II
a anului ~colar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna $ieu\;
Prezentare:- Avizul favorabil consu/tafiv al Comisii/or de specialitate ale Consi/iului local, Referat de
aprobare, Raport compartimentului de specialitate. Discufii rn p/enul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 vofuri ,,pentnf, 0 voturi ,Jmpotriva" $i 0 .abfineri"din 10 consilieri
prezenV
5. Diverse: -Discu\ii privind unele probleme legate de stadiul lucrarilor la obiectivele de investitii
,,Modernizare strazii" ~i .Construire re\ea publica de apa ~i canalizare", refacerea drumurilor comunale ~i judetene, in
urma lucrarilor de canalizare, administrarea domenului public al comunei.
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Socaciu Dumitru-Marius, pre~edintele de sedinta,
declara inchise lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local.
ln conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind, minuta se va publica prin afisare la sediul Primariei
$ieu\, -$ieu\, nr. 197 ~i pe site-ul propriu: www. rimarias·eut.ro.
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