ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-N.AS.AUD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/3814 din .1Ll_12021
MIN UTA
~edintei EXTRAORDINARA a Consiliului Local ~ieut
din data de 11 Noiembrie 2021
Locul de desfasurare : - Sediul administrativ al Consiliului local $ieut - $ieut 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 1n baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.108 din 05.11.2021, prin
convocatorul nr.3545 din 15.10.2021 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.3545/1 din 15.10.2021, 1naintata fiecarui
consilier local, 1n parte, precum si invita\iilor la sedin\a de consiliu local.
Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut 1n 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. Consllieri locali prezenti la sedinta - 7 consilieri locall in functle, respectiv: -, CreJa
Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Socaciu Dumitru-Marius, Simioanca
Marin-Grigore, lipsa fiind domnii consi/ierii locali Andrecu/ llie-lulian, Cotoc Julian ~i $oimu~an loan
2. lnvitatii: - Simionca Alexandru- contabil sef;
Este 1ntrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara ~i publica.
Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Creta Petru, ales prin HCL nr.57 din 11.11.2021 .
Proiectele de hotarari, inscrise pe ordinea de zl, au fost :
1. Proiect de hotarire privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i
Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului ~i asigurarea
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Construire Sala de sport, $coala

Genera/a, comuna $ieuf, judeful Bistrifa-Nasaud';
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de speclalitate ale Consiliului local, Referat de aprobare,
Raport compartimentului de specialitate. Discu/ii fn plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 7 voturi .pentru·, 0 voturi .fmpotriva· ~i O.abfineri"din 7 consilieri prezen!i

2. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului local al comunei $ieut pe anul 2021
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialifate ale Consiliului local, Referat de aprobare,
Raport compartimentului de specialitate. Discufii in plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 7 voturi .pentru·, Ovoturi .impotriva· ~i O.abfineri"din 7 consilieri prezentf

3. Proiect de hotarire privind modificarea Articolului.1 al Hotararii Consiliului local al comunei
$ieut nr.45 din 28.09.2021, privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 31 .01 .2019, privind stabilirea
salariului de baza pentru functiile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei $ieut ~i Serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local, incepand cu 1
lanuarie 2019
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisii/or de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare,
Raport compartimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 7 voturi .pentru~ 0 voturi .fmpotriva· ~; O.abfineri.din 7 consilieri prezenV

4. Diverse: - Discutii privind unele probleme legate de probleme edilitar gospodaresti din cadrul comunei,
pentru buna gospodarire a comunei.
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Greta Petru, pre~edintele de sedinta, declara
inchise lucrarile ~edintei EXTRAORDINARE a Consiliului Local.
in conformitate 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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MAiy Crefa Petru ,.
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Secretar gen_eral al cbmunei ~leu\,
,Gotea Du!nftru

