
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD 
UAT - COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/1 565 din 16.05. 2022 

MIN UTA 
~edintei EXTRAORDINARA a Consiliului Local ~ieut 

din data de 16 Mai 2022 

Locul de desfasurare: - Sediul administrativ al Consiliului local $ieu\ - $ieu\ nr.197 - Sala de sedinte, cu 
prezen\a fizica a consilierilor locali. 

Convocarea: -S-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.56 din 13.05.2022, prin 
convocatorul nr.1547 din 13.05.2022 ~i invitatia nominala la sedinta nr.1547/1 din 13.05.2022, inaintata fiecarui 
consilier local, in parte, precum si invitatiilor 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 sediul Primariei $ieu\,-$ieu\, nr. 197 ~i pe site-ul propriu. 

Participanti: 1. Consilieri locali prezenti la sedinta - 8 consilieri locali, din totalul de 11, respectiv: -
Andrecuf /lie-/ ufian, Co toe f ufian, Crefa Petru, Simionca Florin-lane/, Simianca Gavrif, Simionca loan, Simioanca 
Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu~an loan, lipsa fiind domnii consilieri locali Dumbravn loan, Olar 
Parf enie, Simionca loan 

2. lnvitatii: - Nu sunt . 
Este 7ntrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara. Sedin\a este publica. 
Presedintele de sedinta: Oomnul consilier local Simionca Marin Grigore, ales prin HCL nr.22 din 16.05. 

Proiectele de hotarari, inscrise pe ordinea de zi a sedintei, au fost urmatoarele: 
1. Proiectul de hotarare nr.1542 din 13.05.2022, privind aprobarea investi\iei "CONSTRUIRE STATII DE 

INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE IN COMUNA SIEUT, JUDETUL BISTRITA-NASAUD", a cheltuielilor 
aferente acestuia, precum 9i implementarea proiectului prin Planul national de redresare ~i rezilienta, in cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local. 

Primarul comunei $ieu\ domnul Ivan Mihai Gheorghe solicita aprobare retrageri de pe odinea de zi a 
Proiectul de hotarare, motivat de faptul ca nu mai este necesara. 

Consiliu local aproba un numar de cu 8 voturi ,.pentru", O voturi .,Tmpotriva" ~i O .ab\ineri", din 8 consilieri 
locali, prezen\j, retragerae de pe ordine de zi Proiectului de hotarare. 

Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Simionca Marin-Grigore, pre~edintele de sedinta, 
declara inchise lucrarile ~edintei EXTRAORDINARE a Consiliului Local. 

in conformitate cu prevederile art.11, din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata, prezenta minuta se va afi9a la sediul Primariei $ieut,-$ieut, nr. 197 ~i se va publica pe site-ul 
propriu. 

INTOCMIT, 
Secretar general al comunei ~ieut, 

{)Qtea odroitru 




