ROM.A.NIA
JUDEJUL BISTRIJA·NASAUD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.AG/1314 din 19.04. 2022
MINUTA
~edintei EXTRAORDINARA a Consiliulul Local ~ieu\
din data de 19 Aprilie 2022
Locul de desfasurare: - Sediul administrativ al Consiliului local $ieut - $ieut nr.197 - Sala de sedinte, cu prezenta
fizica a consilierilor locali.
Convocarea: -S-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.52 din 18.03.2022, prin convocatorul
nr.1304 din 18.04.2022 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.1304 din 18.04.2022, inaintata fiecarui consilier local, in parte,
precum si invitatiilor la sedinta de consiliu local.
Publicarea sedintei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, prin afi~are
la sediul Primariei $ieu\,-$ieut, nr. 197 ~i pe site-ul propriu.
Participant!: 1. Consillerl locali prezenti la sedinta -10 consilieri locall, din totalul de 11, respectiv: -Andrecu/
1/ie-lulian, Cotoc lulian, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simionca loan,
Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu~an loan, lipsa fiind domnul consilier local Simionca Gavril.
2. lnvltatil: - Nu sunt.
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara. Sedinta este publica.
Presedintele de sedlnta: Domnul consilier local Dumbravan loan, ales prin HCL nr.~ din 10.02.2022.
Proiectele de hotarari, inscrlse pe ordlnea de zi a sedintei, au fost urmatoarele:

1. Proiectul de hotarare nr.1207din 07.04.2022, initial de Primarul Comunei $ieut privind aprobarea Cererii
de finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny" ~i a Devizului general al obiectivului de
investi\je .,lnfiin\are retea intellgenta de dlstribu\ie gaze naturale, in comuna ~ieut, localitatiile ~ieut, Ru~tior,
Sebli ii Lunca, Judetul Bistrita-Nasaud";
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local, Proiectul de hotarare,
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei.
Aprobat cu 10 voturi .pentru·, 0 voturi .impotriva· ~; 0.abfineri"din 10 consilieri prezenV
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Dumbravan loan, 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 decizional~ in administratia publica,
republicata, prezenta minuta se va afi~a la sediul Primariei $ieu\,-$ieu\, nr. 197 ~i se va publica pe site-ul propriu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumbravan loan
lNTOCMIT,
Secretar general at comunei ~ieuf,
~otea Dilmitru

