
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NAsAuo 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/1685 din 22.04.2021 

MINUTA 
~edintei ORDINARA a Conslllulul Local ~ieu\ 

din data de 22 Aprllle 2021 

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

Convocarea s-a facut Tn baza Dispoziliei primarului comunei Sieul cu nr.47 din 15.04.2021, prin convocatorul nr.1630 
din 16.04.2021 ~i invitatia nominala la sedinta nr.1630/2 din 16.04.2021, inaintata fiecarui consilier local, in parte, precum si 
invitatiilor la sedinta de consiliu local. 

Publlcarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut Tn 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. Conslllerl locall prezentl la sedinta -11 consilieri locall, respectiv: - Andrecuf 1/ie-lulian, Cotoc 
Julian, Graf a loan. Cre/a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simioanca Marin
Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu$an loan. 

2. lnvitatll: - Simionca Alexandru, consailier superior Compartimentul contabilitate 
Este intrunit cvorumul legal, ~edlnta este statutara ~i publica. 
Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Cotoc lulian, ales prin HCL nr.§ din 25.02.2021. 
Proiectele de hotarari, inscrise pe ordinea de zl. au fost 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exerci\iului bugetar pe anul 2020 
Prezentare:- Avizul favorabil consu/tativ al Comisii/or de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedin/ei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva· ~; O .ab/ineri"din 11 consilieri prezenti 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei $ieut, pe anul 2021 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentulul de specla/itate. D/scufll In plenul sedin/ei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva· $i O .abfineri"din 11 consilieri prezenti 
3. Proiect de hotarire privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022, f ata de impozitele ~i taxele 

locale stabilite pentru anului 2021 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de speciaUtate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raporl 

compartimentului de specialitate. Discu/ii Tn plenul sedinfei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 11 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva· $i O .ab/ineri"din 11 consilieri prezenti 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de 

investi\ie .REABILITAREA $1 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA $1EUT, JUDETUL BISTRITA NASAUD" 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei. 
Proiectul de hotartJre este sprobat cu 11 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva• ~; 0 .abfineri"din 11 consilieri prezenti 
5. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ~coli a Romaniei in perioada 2021- iunie 2023 

Prezentare:- Avizu/ favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 
compartimentului de specialitate. Discufii fn plenul sedinfei, S-au adus unele modificari la proiectul de hotarare. 

Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva· ~; 0 .abfineri.din 10 consilieri prezenti 
10. Diverse; 
Prezentarea adresei nr. IID/8246 din 19.04.2021 primita de la lnstitutia prefetului Judetului Bistrita Nasaud, privind 

plangere prealabila la Hotaririle Consiliului local al comunei $ieut nr. 15, 16 ~i 17 din 25.03.2021. 
Discu\ii privind adrninistratia comunei ~i probleme curente. 
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Cotoc lulian, pre~edintele de sedinta, declara inchise 

lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local. 
in conforrnitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind, minuta se va publica prin afisare la sediul Primariei $ieut, -

$ieut, nr. 197 §i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro. 

iNTOCMIT. 
Secretar gen~\al al coh)unel ~ieut, 

Gotea.Dumit'fu ..--




