
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 
UAT • COMUNA $1EUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A611071 din 25.03. 2021 

MINUTA 
$edintei ORDINARA a Consiliului Local $ieu\ 

din data de 25 Martie 2021 

Locul de desfasurare: - Sala mare a caminului cultural din localitatea $ieut · $ieu\ nr.197A, 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.34 din 18.03.2021, prin convocatorul nr.1286 
din 19.03.2021 ~i invita\ia nominala la sedin\a nr.1287 din 19.03.2021, inaintata fiecarui consilier local, in parte, precum si 
invitatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Leg ii nr.52/2003, prin afi§are 
la avizierul institu\iei §i prin publicarea acesteia pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

Participanji: 1. Consilieri locali prezenti la sedinta - 10 consilieri locali, respectiv: - Cotoc lulian, Crefa loan. 
Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simioanca Marin-Grigore, Socaciu 
Dumitru-Marius, $oimu~an loan, /ipsa fiind domnul connnsilier local Andrecuf 1/ie-lu/ian. 

2. lnvitatii: - Ing. Cira Silviu-Sef OS Va/ea Sieului RA, Ing Damian Grigore-Adrian- OS Va/ea Sieului RA ,O/tean Pase 
Gelu lone/, si Simionca Alexandru, contabil sef. 

Este intrunit cvorumul legal, ~edin\a 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 zi, au fost 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului ~i a Actului conslitutiv al Asocia\iei de Dezvoltare 

lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in jude\ul Bistri\a-Nasaud 
Prezentare:- Avizu/ favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specia/ilate. Discufii in plenu/ sedinfei. -
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru·, 0 voturi .impotriva· ~i 0 .abfineri'din 10 consilieri prezenti 
2. Proiect de hotarire privind aprobarea modificarii 9i completarii Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

jude\ului Bistri\a-Nasaud ~i avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud actualizat 
Prezentare:- Avizu/ favorabil consu/tativ al Comisiilor de specialilate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialilate. Discu/ii in p/enu/ sedinfei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru~ 0 voturi .impotriva· ~i 0 .ab/ineri"din 10 consilieri prezen{i 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare reabilitarii Caminului cultural 

din satul Lunca, comuna $ieu\ 
Prezentare:- Avizu/ favorabil consu/tativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialilate. Discu/ii in p/enul sedin/ei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru", 0 voturi _impotriva" ~i 0 .ab/ineri"din 10 consilieri prezen{i 
4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea documenta\iei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 

26131 $ieu\, in suprafata de 736 mp, situatin intravilanul localita\ii $ieut 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consi/iului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentu/ui de specia/ilate. Discu/ii in plenul sedinfei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru·, 0 voturi .impotriva· ~i 0 .ab/ineri"din 10 consilieri prezenti 
5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea capacita\ii de pa§unat pentru pa§unile aflate in domeniul public al 

comunei $ieu\ 9i stabilirea chiriei{redeven\ei) lei/ha/an, care reprezinta §i pre\ul de pomire a licita\iei publice 
Prezentare:- Avizu/ favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specia/ilate. Discu/ii in p/enul sedin/ei, S-au adus unele modificari la proiectul de hotarare. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru~ 0 voturi ,impotriva" ~i 0 ,abfineri"din 10 consilieri prezen{i 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a pa~unatului pe raza administrativ-teritoriala 

a comunei $ieu\ 9i pe pa~unile comunale montane proprietatea comunei $ieu\, de pe raza administrativ-teritoriala a altor 
comune 

Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 
compartimentului de specialilate. Discu/ii in plenul sedin/ei, 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 
7. Proiect de hotarare privind inchirere a suprafe\elor de paji§ti 9i pa~uni comunale, libere de contract, 

aflate in administrarea Consiliului local $ieut 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialilate. Discu/ii in plenul sedin/ei, S-au adus unele modificari la proiectul de hotarare. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru", 0 voturi ,fmpotriva" ~i 0 .abfineri"din 10 consilieri prezen{i 



8. Proiect de hotarare privind privind retragerea UAT Comuna $ieu\ cu fondul forestier, din Asociava Prorietarilor de 
Padure .Dealul Negru· ~i din Ocolul Silvie .Dealu Negru" 

Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 
compartimentului de specialifate. DiscuJii in plenul sedinJei. 

Proiectu/ de hotarare esfe aprobat cu 9 voturi npentru", 1 voturi .impotrivft $i 0 nabfineri"din 10 consilieri prezenV 
9. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvie • Valea $ieului" R.A. Bistrita, 

a suprafetei de 2383, 7 ha teren cu vegetatie forestiera, proprietate publica a Comunei $ieu\ 
Prezentare:- Avizul favorabil consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului focal, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedinJei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 9 voturi ,,pentru~ 1 voturi .impotriva· $i O .abfiner;-din 10 consilieri prezenti 
10. Diverse; 
Prezentare:- Avizul favorabil consu/tativ al Comisiilor de speciafifate ale Consiliului local, Referat de aprobare, Raport 

compartimentului de specialilate. Discuf ii in plenul sedin/ei. 
Proiectul de hotarare este aprobat cu 10 voturi .pentru·, 0 voturi . impotriva· $i 0 .abfinen·din 10 consilieri prezenti 
Prezentarea din partea Ocoului Silvie Valea $ieului a modului de administrarea a padurilor , cheltuelile cu prsonalul 

ocolului si posibilita\ile de exploatare si realizare de profit din fondul forestier in administrare al comunei $ieu\. 
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Catoe lulian, pre~edintele de sedinta, declara inchise 

lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local. 
Tn 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. 

fNTOCMIT1 
Secretar ~eneral a~comunei ~ieut, 

\ Gotea D<lmitru 




