ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/1895 din 24.06.2022
MIN UTA
~edintei ORDINARA a Consiliului Local ~ieut
din data de 24 lunie 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.67 din 17.06.2022, prin convocatorul
nr.1826 din 17.05.2022 ~i invitatia nominala la sedin\a nr.1827 din 17.06.2022, 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 Tn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, prin afi~are
la sediul Primariei $ieu!,-$ieut, nr. 197 ~i pe site-ul propriu.
Participant!: 1. Consllleri locali prezenti la sedinta - 9 consilleri locali, respectiv: - Andrecuf 1/ie-lulian, Cotoc
lulian, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simionca loan, Simioanca MarinGrigore, Socaciu Dumitw-Marius, lipsa fiind 2 consilierii, respectiv: Socaciu Dumilru-Marius, $oimu~an loan.
2. lnvitatii: - Nu au fost.
Este Tntrunit 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 hotarari, inscrise pe ordinea de zi a sedintei, au fost urmatoarele:
1. Proiectul de hotarare nr.1806 din 15.06.2022, privind aprobarea Devizului general, actualizat, reprezentand noua
valoare privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investi\i .,Modemizarea lnfrastructurii Rutiere Locale in Comuna
Sieu/, Judelul Bislrila Nasaud", derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala, urmare a aplicarii OUG nr.
93/2021 ,aprobata prin Legea nr. 176/2022
Prezentare:- Avizele favorabile consul/alive ale Comisiilor de speciafila/e ale Consiliului local, Proiec/ul de hotarare,
Referat de aprobare, Raport de specialila/e. Discufii in plenul sedinfei.
2. Proiectul de hotarare nr.1807 din 15.06.2022, privind aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat necesare realizarii obiectivului de investi\i .Modemizarea lnfraslructurii
Ruliere Locale in Comuna Sieu/, Judetul Bistrita Nasaud", derulat prin Programul Na\ional de Dezvoltare Locala, urmare a
aplicarii OUG nr. 93/2021,aprobata prin Legea nr. 176/2022.
Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consi/iului local, Proiectul de hotarare,
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii in plenul sedin/ei.
3. Proiect de hotarare nr.1790 din 14.06.2022, privind aprobarea Devizului general privind cheltuilile obiectivul de
investitii .Executie §anturi, accese §i trotuare in comuna $ieuf, Judelul Bistrifa-Nasaud"
Prezentare:- Avizele favorabi/e consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consi/iului local, Proiectul de hotarare,
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii in plenul sedin/ei.
4. Proiectul de hotarare nr.1777 din 10.06.2022, privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor drumuri
forestiere ~i a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului ~i din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva Tn domeniul public al comunei $ieut,
Prezentare:- Avizele favorabile consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, Proiectul de hotarare,
Referat de aprobare, Raport de specialitate. Discufii in p/enul sedinfei.
Aprobat cu 9 voturi npentru·, 0 voturi .impotriva· $i O.abfineri"din 9 consilieri prezenfi
5. DIVERSE;
lntrebari ~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 Primariei $ieu\,-$ieu\, nr. 197 ~i se va publica pe site-ul propriu.

iNTOCMIT,
Secretar geperal a~comunei ~ieut,
Go~~a DuJ/JjJJu

