
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6J3321 din 28.09.2021 

MINUTA 
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut 

din data de 28 Septembrie 2021 

Locul de desfasurare: - Sediul administraliv al Consiliului local $ieu\ - $ieu\ 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.fil_din 22.09.2021, prin 
convocatorul nr.3238 din 23.09.2021 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.3239 din 23.09.2021, inaintata fiecarui 
consilier local, In parte, precum si invita\iilor la sedinja de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut In conformitate cu prevederile Legii 
nr.52J2003, prin afi§are la avizierul inslitu\iei §i prin publicarea acesteia pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

Participan\i: 1. Consilieri locali prezenti la sedinta - 11 consilieri locali, respectiv: - Gotoc Julian, 
Greta Joan, Greta Petru, Dumbravn Joan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Andrecut /lie-

, ' ' 
Julian Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu9an Joan. 

2. lnvitatii: - Simionca Alexandru- contabil set; 
Este lntrunit cvorumul legal, 9edin\a este statutara 9i publica. 

Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Olari 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 contractarii unui lmprumut In valoare de 2.000.000 lei, in 
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal
bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului 
Prezentare:-Avizu/ favorabil consultativ al Gomisiilor de specialitate ale Gonsiliului local, Referat de aprobare, 
Raport compartimentului de specialitate. Discufii in plenul sedinfei. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotriva" 9i 2 ,,ab/ineri"din 11 
consi/ieri prezenji 

2. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului comunei $ieu/, pe anul 2021 
Prezentare:-Avizul favorabil consultativ al Gomisiilor de specialitate ale Gonsiliului local, Referat de aprobare, 
Raport compartimentu/ui de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotriva" 9i O ,,ab/ineri"din 11 
consilieri prezen/i 

3.Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la HGL nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea salariului 
de baza pentru func/iile pub/ice, funcjii/e contractua/e din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei $ieu/ §i Serviciile pub/ice de interes local, subordonate 
Prezentare:-Avizul favorabil consultativ al Gomisiilor de specialitate ale Gonsiliului local, Referat de aprobare, 
Raport compartimentului de specialitate. Discu/ii in plenu/ sedin/ei. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotriva" 9i O ,,ab/ineri" 
din 11 consi/ieri prezenji 

4.Proiect de hotarare privind Modernizarea infrastructurii de interes local in Comuna $/EUT 
Judetul 8/STRITA-NASAUDobiectiv de investitii derulat prin Programu/ui National de lnvestitii 



,,Anghel Saligny ,, OUG 95 I 2021 
Proiectul de hot a rare este aprobat cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi Jmpotriva" ~; 0 ,,abf ineri" 

din 11 consilieri prezenti 

Diverse: - Prezentarea de catre domnnul Socaciu Marius situatia cu organizarea pasunatului 
paza comunala si a campului la alte UAT-uri, Tntrebari ~i raspunsuri discu\ii privind organizarea paze campului 
in cadrul comunei $ieu\ si tarifele ce se var aplica. 

Alte discu\ii privind administrarea comunei: repararea ~i Tntretinerea drumurilor comunale, lucrari de 
deviere a apei pe iazuri , satdiul lucarilor la apa ~i canal ~i la asfaltarea drumurilor. Discutii privind delimitarea 
intrarilor pe anumite strazi din DJ 154 , marcarea unei treceri de pietoni in centru satului ,alte probleme organizatorice 

Punctele Tnscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Olar Partenie, 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 
$ieut, -$ieu\, nr. 197 ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro. 

PRESEDINTE DE SEDINTA. 
Olar Partenie 

iNTOCMIT, 
Secretar aeoeral al comunei $ieu\, 




