
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
UAT - COMUNA $1EUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/ 991 din 23 Martie 2023 

MINUTA 
~edintei ORDINARE a Consiliului Local ~ieut 

din data de 23 Martie 2023 

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

Convocarea: S-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut nr.32 din 16.03.2023, prin Convocatorul nr.895 
din 16.03.2023 ~i lnvitatiei nominale la sedinta nr.580/1 din 17.02.2023, inaintata fiecarui consilier local. 

Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, prin afi$are 
la sediul Primariei $ieu\,-$ieu\, nr. 197 $i pe site-ul propriu. 

Participantii: 1. Consilieri locali locali in functie 1t consilieri locali prezenti la sedinta 11, respectiv: AndreCllf 
1/ie-lulian, Catoe Julian, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Gavril, Simionca Florin-lone/, Simionca loan, 
Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius $i $oimu$an loan; 

2. lnvitatii: - Simionca Alexandru funqionar public de executie in Compartimentul contabilitate, economic, buget
finante, impozite si taxe 

Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara. Sedin\a este publica. 
Presedintele de sedinta: Domnul consilier local Andrecu\ llie-lulian, ales prin HCL nr . .11 din 23.03.2023. 

ORDINEA DE ZI 
Are 6 puncte, din care: 3 proiecte de hotarare, respectiv: 
1. Alegerea presedintelui de sedinta, 
Tn urma propunerilor facute presedinte de sedin\a este ales Domnul consilier local Andrecu\ llie-lulian, cu 11 voturi 

.,Pentru·, Q voturi )mpotriva" $i Q .,Ab,fineri" ~i s-a adoptat HCL nr.11 din 23.03.2023, privind alegerea presedintelui de sedin\a 
2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Sieut din 23 Februarie 2023; 
Nu sunt discutii Aprobat cu 11 voturi .,Pentru", Q voturi Jmpotriva· $i Q .,Abfineri", din 11 consi/ieri prezenti in sala de 

sedinfa. 
3. Proiectul de hotarare nr.833 din 08.03.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Sieut, pe anul 2023; 

Sau prezentat:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, Referat 
de aprobare, Raport de specialitate.Discufii $i fntrebari. Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare. 

Aprobat cu 11 voturi .,Pentru", Q voturi .,lmpofriva" ~i Q .. Ab{ineri, din 11 consilieri prezenti in sala de sedin\a. 
4. Proiect de hotarire nr. 427 din 07.02.2023, privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Sieut sa voteze 

aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bislrita-Nasaud in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud; 

Sau prezentat:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu/ui local, Proiectu/ de 
hot a rare, Referat de aprobare, Raporf de specialitate. Discufii ~i inf rebari. Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare .. 

Aprobat cu 11 voturi .Pentru", Q voturi Jmpolriva" 9i Q .Ab{ineri, din 11 consilieri prezenti in sala de sedinta. 
5. Proiect de hotarire nr.874 din 14.02.2023, privind declararea bunului imobil denumit:Jeren aferent Caminului 

cultural Sieut", bun de interes public local al comunei Sieu\ 
Sau prezentat:- Avize/e favorabile consultative ale Comisii/or de specia/itate ale Consiliului local, Proiecful de 

hotarare, Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discu/ii $i intrebari. Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare. 
Aprobat cu 11 voturi .Pentru", Q voturi ,,lmpotriva" ~i Q ,,Ab{ineri, din 11 consilieri prezenti in sala de sedinta. 

6. Diverse; 
Tntrebari adresate de consilierii locali primarului comunei ~i raspunsul acestuia, declarati politice, 9i alte discu\ii, 

aprobarea unor cereri adresate consiliului local. 
Punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, domnul Andrecut llie lulian - Pre~edinte 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 administratia publica, 

republicata, prezenta minuta se va afi9a la sediul Primariei $ieut, - $ieut, nr.197 $i se va publica pe site-ul propriu 
www.orimariasieut.ro. 

INTOCMIT, 
retar gene~'f-I al co nei ~ieut, 

Gate\! Dumlt u I , • 




