
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/1651 din 26.05. 2022 

MINUTA 
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut 

din data de 26 Mal 2022 

Locul de desfasurare: - Sediul administrativ al Consiliului local ~ieut - 9ieu\ nr.197 - Sala de sedinte, cu prezenja 
fizica a consilierilor locali. 

Convocarea: -S-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.59 din 19.05.2022, prin convocatorul 
nr.1595 din 20.05.2022 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.1596 din 20.04.2022, 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 Legii nr.52/2003, prin afi~are 
la sediul Primariei 9ieul,-9ieut, nr. 197 ~i pe site-ul propriu. 

Participant!: 1. Consllleri locali prezenti la sedinta - 9 consilieri locall, respectiv: - Andrecuf /lie-Julian, Cre/a 
Petru, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simionca loan, Simioanca Marin-Grigore Socaciu Dumitru-Marius 
, lipsa flind 3 consilierii, respectiv: Cotoc /ulian, Dumbravn loan, $oimu$an loan. 

2. lnvitatii: - ing.Damian Grigore-Adrian, Sef Ocolul silvic Valea Sieului RA Bistrita. 
Este intrunit cvorumul legal, ~edinta este statutara. Sedinta este publica. 
Presedintele de sedlnta: Domnul consilier local Simionca Marin Grlgore, ales prin HCL nr.22 din 16.05.2022. 
Proiectele de hotararl, inscrlse pe ordlnea de zi a sedintei, au fost urmatoarele: 
1. Proiectul de hotarare nr.1572 din 17.05.2022, privind aprobarea planului de analiza ~i acoperire a riscurilor in 

comuna $ieu\; 
Prezentare:- Avize/e favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, 

Referat de aprobare, Ra port de specialitate. Discufii r n plenul sedinfei. 
Aprobat cu 9 voturi .pentru·, 0 voturi . fmpotriva· §i O .abfineri"din 9 consilieri prezenti 
2. Proiectul de hotarare nr.1150 din 04.04.2022, privind solicitarea includerii a suprafe\ei de 136,76 ha pa~une 

impadurita, proprietate publica, a comunei 9ieu\, in fondul forestier ~i aprobarea intocmiri unui amenajament silvic 
Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, 

Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii fn plenul sedinfei. 
Aprobat cu 8 voturi .pentru·, 0 voturi .f mpotriva· §i 1 .abf ineri"din 9 consilieri prezen{i 
3. Proiect de hotarare nr.1573 din 17.05.2022, privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul national de 

investitii "Anghel Saligny" ~i a Oevizului general al obiectivului de investitie .Extindere re/ea de alimantare cu apa potabila 
in comuna $ieuf, Judetul Bistrif a-Nasaud" 

Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, 
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii in p/enul sedin/ei. 

Aprobat cu 9 voturi .pentru·, 0 voturi .fmpotriva• $i O .abfineri"din 9 consilieri prezenti 
4. Proiectul de hotarare nr.1542 din 13.05.2022, initial de Primarul Comunei ~ieut privind aprobarea investifiei 

.REABILITARE MODERATA A CAMINULU/ CULTURAL RUST/OR NR.136A PENTRU A fMBUNATATI SERVICIILE PUBLICE 
PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI $IEUT JUDETUL BISTRl!A NASAUD", a cheltuielilor aferente acestuia, precum §i 
implementarea proiectului prin Planul national de redresare §i rezilienta, fn cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 
componenta 10- Fondul local 

Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisii/or de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare, 
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discu/ii in plenul sedinfei. 

Aprobat cu 9 voturi .pent ru·, 0 voturi .f mpotriva· §i O .ab/ ineri"din 9 consilieri prezenti 
5. DIVERSE; 
Tntrebari ~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 administratia publica, 

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

iNTOCMIT, 
Secretar g~neral ~1comunei ~ieut, 

Gotea oiltiitm--




