
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.AG/2068 din 27.05. 2021 

MI NUTA 
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut 

din data de 27 Mai 2021 

Locul de desfasurare : - Sala mare a caminului cultural din localitatea $ieut - $ieu\ nr.197 A, cu prezenta 
fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie. 

Convocarea s-a facut Tn baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.60 din 21.05.2021, prin 
convocatorul nr.1994 din 21 .05.2021 ~i invita\ja nominala la sedin\a nr.1994/2 din 20.05.2021, inaintata fiecarui 
consilier local, in parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publlcarea sedin\ei ~i ? 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\. 

Participan\i: 1. Consllleri locali prezenti la sedinta - 10 consilieri locali, respectiv: - Andrecu/ 1/ie
lulian, Catoe lulian, Cre/a loan, Crefa Petru, Olar Parlenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simioanca Marin
Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu?an loan, lipsa fiind domnul consilier Dumbravn loan . 

2. lnvitatii: - Nu sunt 
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 zl, au fest 
1. Proiect de hotarire privind aprobarea concesionorii prin licita\ie publica a suprafe\ei de 227 mp, teren 

situat in intravilanul localita\ii $ieu\, inscris in CF 28304 $ieu\, Nr. cadastral 28304, apa~inand domeniului public al 
Comunei $ieu\. 

Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consi/iului local, Referat de 
aprobare, Raporl comparlimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi ,,pentru", 0 voturi .,impotriva· 9i O .ab/ineri"din 10 consilieri 
prezenti 

2. Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile 
de violenta domestica 

Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului focal, Referat de 
aprobare, Raporl comparlimentului de specialitate. Discu/ii Tn pfenul sedinf ei. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .,pentru", 0 voturi ) mpotriva" $i O ,,abfineri"din 10 consilieri 
prezen!i 

3. Diverse:- Discu\ii privind unele problem legate de pa~unatul illegal ~i neautorizat pe terenurile proprietate 
privat al locuitorilor din comuna, Caminul cultural din Rustior, Lucrarile de execu\ie la Obiectivul de investi\ii 
"Construire retea publica de apa, apa uzata menajera ~i statie de epurare in Comuna Sieut, Judetul Bistrita-Nasaud", 
administratrea domenului public si privat al comunei, intre\inerea cura\eniei drumurilor comunale, cursurilor de apa si 
a satelor comunei Sieut 

• I 

Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Socaciu Dumitru-Marius, pre~edintele de sedinta, 
declara inchise lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local. 

in 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.primariasieut.ro. 

iNTOCMIT, 
Secretar genqral al c~,munel ~ieut, 

Gotea Dillnitru 




