
ROMAN I A 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.AG/2158 din 28 lulie 2022 

MINU TA 
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut 

din data de 28 lulie 2022 

Locul de desfasurare: - Sediul administrativ al Consiliului local $ieu\ - $ieu\ nr.197 - Sala de sedinte, cu prezen\a 
fizica a consilierilor locali. 

Convocarea: -S-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.77 din 22.07.2022, prin convocatorul 
nr.2109 din 22.07.2022 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.2109/2din22.07.2022, inaintata fiecarui consilier local, in parte, 
precum si invitatiilor la sedinta de consiliu local. 

Publlcarea 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. 

Participanti: 1. Consilieri locali prezenti la sedinta - 9 consilieri locali, respectiv: - Andrecuf 1/ie-lufian, Cotoc 
I ulian, Cref a Petru, Dumbravn loan, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavrif, , Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru
Marius, $oimu$afl loan, lipsa filnd 2 conslllerll, respectlv: Olar Partenie Simionca loan .. 

2. lnvitatii: - Nu au fost. 
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara. Sedin\a este publica. 
Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Simionca Marin Grigore, ales prin HCL nr.22 din 16.05. 2022. 
Prolectele de hotararl, inscrise pe ordinea de zi a sedlntei, au fost urmatoarele: 
1. Proiectul de hotarare 1934 din 29.06.2022, privind modificarea lnventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al comunei $ieu\ in~usit prin Hotararea Consiliului local al comunei $ieut nr.11 din 15.08.1999", cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i atestat in Anexa nr. 47 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea 
domeniului public al jude\ul Bistrita-Nasaud, precum ~i a municiiilor, ora~elor ~i comunelor din jude\ul Bistrita-Nasaud, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare" 

Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, 
Referat de aprobare, Raporf de specialitate. Discuf ii in plenul sedinf ei. 

Aprobat cu 9 vofuri .pentru·, 0 voturi . impotriva· $i O .abfineri"din 9 consilieri prezenti 
2. Proiectul de hotarare nr.177 4 din 10.06.2022, privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restant e la 

data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei $ieu\ prin aplicarea prevederilor Captolului 11, art. XVII, din 
Ordonanta de Urgenta nr. 69/2020, in forma completati prin OUG 19/2021, pentru modificarea ~i cornpletarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum, ~i instituirea unor masuri fiscal ~i aprobare procedurilor de acordare a acestora. 

Prezentare:- Avizefe favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu/ui focal, Proiectul de hotarare, 
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii in plenul sedinfei. 

Aprobat cu 9 voturi .pentru·, 0 voturi )mpotriva· $i O .abfineri"din 9 consilieri prezen!i 
3. Proiectul de hotarare nr. 2116 din 25.06.2022, privind aprobarea preturilor de pomire la licitatie pentru masa 

lemnosa pe picior destinata vanzarii prin licita\ie in plic inchiscatre agenti economici, produc\ia anului 2022, luna August 
Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiifor de specialitate ale Consifiului local, Proiectul de hotarare, 

Referat de aprobare, Raport de speciafifate. Discufii in plenul sedinfei. 
Aprobat cu 9 voturi .pentru·, 0 voturi . impotrivit $i O .abfineri"din 9 consifieri prezen!i 
5. DIVERSE; 
intrebari ~i discu\ii din partea consilierilor. 
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Simionca Marin Grigore, pre~edintele de sedinta, declara 

inchise lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local. 
in conformitate cu prevederile art.11, din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administra\ja publica, 

republicata, prezenta minuta se va afi~a la sediul Primariei $ieu\,-$ieut, nr. 197 ~i se va publica pe site-ul propriu. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Simionca Ma[it1-Grigore 

iNTOCMIT, 
Secretar gtneral a,{ comunel ~leut, 

Go\ea Dufuitru 




