ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
UAT · COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/472 din 10.02. 2022
MINUTA
~edlntei EXTRAORDINARE a Consiliului Local ~ieut
din data de 10 Februarie 2022
Locul de desfa~urare: - Sediul administrativ al Consiliului local $ieu\ - $ieu\ nr. 197 - Sala de sedinte, cu
prezenta fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distantei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie.
Convocarea s-a facut Tn baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.25 din 04.02.2022, prin
Convocatorul nr.401 din 04.02.2022 ~i lnvitatia nr.402 din 04.02.2022, inaintata fiecarui consilier local, in parte,
precum ~i 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 avizierul institutiei ~i prin publicarea acesteia pe site-ul Primariei comunei $ieu\.
Participant!: 1. Din 11 consllieri locali in functie, sunt prezen\i la sedinta 8 consilieri, respectiv: - Catoe
Julian, Cre/a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, , Socaciu Dumitru-Marius,
lipsa fiind domnii consilieri locali Andrecuf /lie-Julian, Simionca loan ~; $oimu~an loan.
2. lnvitatll: - Simionca Alexandru- consilier superior,contabll fn cadrul Perimariei $ieuJ;
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara ~i publica.
Presedlntele de sedin\a: Domnul consilier local Dumbravan loan, ales prin HCL nr.~ din 10.02.2022.
Proiectul ordinii de zi, cuprinde 3 puncte;
Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local, cuprinde 2 puncte + punctul • Diverse
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contulul de inchidere a exerci\iului bugetar pe anul 2021
Prezentare:- Avizul favorabil consu/tafiv al Comisiilor de specialitate ale Consi/iului local, Referat de
aprobare, Raporl comparlimentului de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi npentn/, 0 voturi ,,Tmpotriva· ~; 0 nab/ineri"din 8 consi/ieri
prezen(i
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei ~ieut, pe anul 2022
Prezentare:- Avizul favorabi/ consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Referat de
aprobare, Raport comparlimentului de specialitate. Discufii fn plenul sedinfei.
Proiectul de hotarare este aprobat cu 8 voturi npentru", O voturi ,,impotriva" ~i O,,abfineri"din 8 consilieri
prezenti
3. Diverse:
- Probleme ridicare de consilieri locali privind buna gospodarire a comunei .
Punctele Tnscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Creta Petru, pre~edintele de sedinta, declara
inchise lucrarile ~edintei ORDINARE a Consiliului Local.
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind, minuta se va publica prin afisare la sediul Primariei
$ieut, -$ieu\, nr. 197 ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro.

lNTOCMIT,
Secretar ge~eral al q~~unei ~ieut,
~tea Dclmttru

