
ROMANIA 
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UAT - COMUNA $1EUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/1895/1 din 24.06.2022 

PROCES - VERBAL 

lncheiat azi, Luni 24 lunie 2022, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\. 
Sunt prezen\i la sedin\a Consiliului local, 9 consilieri din totalul de 11 consilieri locali 1n func\ie, respectiv: -

Andrecu/ 1/ie-/ulian, Cotoc /ulian, Cre/a Petru, Dumbravn loan, Olar Parlenie, Simionca Florin-lone/, Simionca 
Gavril, Simionca loan, Simioanca Marin-Grigore, lipsa fiind domnii consilieri locali: Socaciu Dumitru-Marius 9i 
$oimu9an loan. 

Sedin\a este publica 9i se desfa~oara 1n sala de sedinte a Consiliului local $ieu\, cu prezenta fizica a 
consilierilor locali. 

Convocarea s-a facut 1n baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.67 din 17.06.2022, prin 
Convocatorul nr.1826 din 17.05.2022 9i lnvita\ia nominala la sedin\a nr.1827 din 17.06.2022, lnaintata fiecarui 
consilier local, 1n parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut 1n conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi~are la avizierul institu\iei ~i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

La sedin\a participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieu\ 9i domnul Gotea 
Dumitru, secretarul general comunei. 

Secretarul general al comunei arata ca este intrunit cvorumul legal, 9edin\a este statutara, ~i i9i poate 
incepe lucrarile. Sedin\a consiliului local este publica. 

Presedintele de sedinta solicita consilierilor locali, daca au de facut unele eventuale obiec\iuni, la procesul
verbal al sedin\e anterioare(sedin/a odinara din 26.05.2022) care se afla 1n mapa de sedin\a, primita de fiecare 
consilier local. 

Presedintele de sedin\a constata ca nu sunt obiec\iuni, comentarii, la procesul-verbal al sedin\ei anterioare ~i 
supune la vol, 1n forma prezentata. 

In urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 8 voturi ,,Pentru, nici un vot "impotriva" 9i o 
"Abjinere"(Dumbrvan loan), din totalul de 9 consilieri locali in func\ie, perezen\i la sedin\a. 

In continuare presedintele de sedinta, spune spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

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 ,,Modernizarea 
lnfrastructurii Rutiere Locale fn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", derulat prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, urmare a aplicarii OUG nr. 93/2021,aprobata prin Legea nr. 176/2022 

- Initiator: Primarul comunei $ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2. Proiectul de hotarare nr.1807 din 15.06.2022, privind aprobarea asigurarii finan\arii pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finan\eaza de la bugetul de stat necesare realizarii obiectivului de investi\i ,,Modernizarea 
lnfrastructurii Rutiere Locale fn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", derulat prin Programul Na\ional de 
Dezvoltare Locala, urmare a aplicarii OUG nr. 93/2021,aprobata prin Legea nr. 176/2022. 

- lni\iator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

3. Proiect de hotarare nr.1790 din 14.06.2022, privind aprobarea Devizului general privind cheltuilile 
obiectivul de investi\ii ,,Execujie §anturi, accese §i trotuare fn comuna $ieu/, Judetul Bistri/a-Nasaud" 

- lni\iator: Primarul comunei $ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

4. Proiectul de hotarare nr.1777 din 10.06.2022, privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor 
drumuri forestiere 9i a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului ~i din administrarea Regiei 
Na\ionale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei $ieu\. 

- lni\iator: Primarul comunei $ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

5. Diverse; 



Supus la vat, praiectul ardini de zi, este aprobat cu un numar de 9 vaturi "pentru" nici un vat "impotriva" si nici 
o "abtinere" de catre cei 9 consilieri locali, in functie, prezenti la sedinta. 

Pre9edintele de sedinta solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse la punctului 
1, din ordinea de zi, respectiv: 

1. Proiectul de hotarare nr.1806 din 15.06.2022, privind aprobarea Devizului general, actualizat, 
reprezentand noua valoare privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiti 
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lnfrastructurii Rutiere Locale rn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", derulat prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, urmare a aplicarii OUG nr. 93/2021,aprobata prin Legea nr. 176/2022 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere 9e modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare cu precizarea ca materialul supus dezbateri de la acest punct din ordinea 
de zi, este in mapa de sedinta a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Gotea Dumitru 
secretarul general al comunei $ieut,. 

Referatul de aprabare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, care arata faptul 
ca acest proiect de hotarare se refera la lucrarile de modernizare a infrastructurii locale(strazile 9i ulitele din cadrul 
satelor comunei $ieut), proiect finantat prin PNDL, lucrarea executata in continuare de S.C. LOP Bistrita, la care 
necesare a se aproba o actualizare a Devizului general, din cauza majorari preturilor la diferite materiale de 
construtii, combustibili ~i energie electrica, motiv pentru care s-a intitat acest proiect de hotarare. Dupa aprobarea 
Devizului prin hotarare a consiliului local, se vor solicita de la Ministerul Dezvoltari, suplimentarea fondurilor, pentru 
terminarea lucrarilor de executie la aceasta investitie. 

Presedintele de sedinta, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Simionca loan, care intreaba ca firma care executanta LDP-ul, mai lucreaza, intrucat dupa cum a 

auzit acesata firma este in insolventa, la care domnul primar ii raspunde ca chear azi a fast contactat de directorul 
acestei flrme, pentru continuarea lucrarilor de execu\iei la aceasta investitie. 

In continuare sunt discu\ii pe tema lucrarilor executate 9i situatia actuala a LDP-ului. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau Tntrebari, supune 

la vol proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 
Secretarul comunei anunta ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~i numarul de 

voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 
In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi ''pentnl', 0 voturi "fmpotriva" si 

nici o "abtinere", din totalul de 9 consilieri locali, prezenti la sedin\a de consiliu local. 
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv: 
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 investiti ,,Modemizarea 
lnfrastructurii Rutiere Locale fn Comuna Sieut, Judetul Bistrita Nasaud", derulat prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, urmare a aplicarii OUG nr. 93/2021,aprobata prin Legea nr. 176/2022. 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare cu precizarea ca materialul supus dezbateri de la acest punct din ordinea 
de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Gotea Dumitru 
secretarul general al comunei $ieu\,. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, care arata ca 
acest proiect de hotarare se refera la acela9i obiectiv de investiti, in care sens se supune spre aprobare suma care 
se fin\eaza din bugetul local,(cofinan\are) pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, prin PNDL, pentru acest obiectiv, care se ridica la o valoare de de 362,497 mii lei, inclusiv TVA. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Simionca Marin Grigore, intreaba ce lucrari mai sunt de executat Tn acest proiect, la care i se 

raspunde din partea domnului Simionca Florin lone!, viceprimar, care preznta strazile si ulitele pe care mai este de 
aplicat stratul doi de asfalt, precum ~i alte lucrarii de executat la poduri si podete din satele Sebi9 9i Sieut, 
enumerand atat uli\ele, precum 9i podurile 9i pode\ele rest de executat. 

Domnul Simionca Gavril care intreaba daca nu mai sunt finantari din alte fonduri pentru alte strazi 9i ulite 
necuprinse Tn acest proiect. 



Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, arata ca pe un alt program de finantare ,,Anghel Salgny'', 
care este depus la Ministarul Dezvoltari, se vor asfalta restul strazilor neasfaltate si care nu ao fost cuprinse pe 
acest proiect, ln care sens, a9teptam sa fim invitati pentru a semna contractul de finantare cu ministerul. 

Sunt discu\i ln cadrul consiliului local, de modul cum sunt executate lucrarile la acest obiectiv, de catre LOP, 
care tot au lungit executia acestei investi\ii, pe o perioada de aproape 5 ani, ceia ce a dus, poate, la falimentul 
aceastei sociata\i 9i acum este ln insolven\a 9i exista posibilitatea ca din aceasta cauza sa nu se mai !ermine 
lucrarile de execu\ie la aceasta investi\ie. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vot 
proiectul de hotarire, cu anexa acestuia, ln forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta 9i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi "pentnl', 0 voturi "fmpotriva" si 
nici o "ab/inere", din totalul de 9 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local. 

In continuare presedintele de sedinta, solicita pr~zentare~ spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiect de hotarare nr.1790 din 14.06.2022, privind aprobarea Devizului general privind cheltuilile 
obiectivul de investijii ,,Executie santuri, accese si trotuare fn comuna Sieut, Judetul Bistrita-Nasaud" 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind proiectului 
de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament 9i/sau propunere de modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare cu precizarea ca materialul supus dezbateri de la acest punct din ordinea 
de zi, este ln mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, precum 9i referatul de aprobare al acestuia 
este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, care arata ca este vorba de lucrarii adiacente Drumului 
Judetean 154C $ieu\- Sebi9, ln intravilanul satului $ieu\, din centrul satului si pana la Scoala gimnaziala, lucrare prin 
care se vor executa accese de intrare la toate proprieta\ile 9i institutiile din zona, o parcare ln fa\a 9coli 9i trotuar pe 
aceasta lungime. Valoarea lucrarilor se ridica la suma de 540 mii lei, fonduri care vor fi primite, conform unor 
promisiuni, de la Consiliu judetean. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Domnul Simionca Marin Grigore, lntreaba ce lungime va avea trotuarul de la Primaria si pana la Scoala, la 

care i se raspunde de domnul primar, ca lugimea este de apoximativ 500 m 9i se va mai face, tot prin acest proiect 
si o portiune de trotural ln fata Scolii primare 9i a Caminului cultural din Rustior pe o lungime de circa 50 de metri. 

Domnul Andrecut llie lntreaba din ce fonduri se vor executa aceste lucrarii la care i se rspunde de domnul 
primar ca din bugetul local si dupa cum a mai aratat anterior, are promisiuini ca va primi fonduri pentru acesta 
investitie de la Consiliu judetean, motivat de faptul ca atat trotuarul cat 9i accesele sun! adiacente drumului judetean, 
al carui proprietar este Consiliu Judetan Bistrita Nasaud. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vot 
proiectul de hotarire, ln forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta 9i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi "pentru", 0 voturi "fmpotriva" si 
nici o "a?Vnere", din totalul de 9 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv: 

4. Proiectul de hotarare nr.1777 din 10.06.2022, privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor 
drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei 
Najionale a Padurilor - Romsilva ln domeniul public al comunei Sieuj. 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament 9i/sau propunere de modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare cu precizarea ca materialul supus dezbateri de la acest punct din ordinea 
de zi, este ln mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, precum 9i referatul de aprobare al acestuia 
este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, care arata ca comuna $ieu\, dupa cu bine se stie are 
proprietati comunale 9i fond forestier pe mai multe judete, respective pe: judetele Mure9, Harghita 9i Suceava. 



Pe fondul forestier al comunei $ieu\ exista un numar de 5 drumuri forestiere sau por(iuni din aceste drumuri 
cu o lungime totala de circa 9,8 km, respectiv: un drum forestier pe Cofuri cu o lungime de 5,4 km, administrat de 
Direc\ia silvica Mures, prin Ocolul silvic Rastolita, 4 drumuri forestiere administrate de Directia silvia Suceava, unul 
pe Tomnatec de 1 km, unul pe Lopata de 1,8 km 9i pe Haita9i Paltini9, doua drumuri unul de 1,3 km 9i unul de 0,3 
km. 

Toate aceste drumuri sunt nelntre\inute si aproape impracticabile 9i agenti economici, care exploateaza din 
zona platesc taxa de drum la Directiile silvice, care este destul de mare 9i administrator drumului nu au facut nici o 
lmbunata\ire a acestora. Daca vom objine aprobare de la Regia Nationala a Padurilor de a le primi, am putea 
accesa unele fonduri externe de lnbunata\irea acestora, avand ln vedere suprafata mare de fond forestier deservite 
de aceste drumuri. 

Pentru a solicita aceste drumuri, este necesar ca Consiliul local sa aprobe solicitarea acestor drumuri, motiv 
pentru care s-a venit in consiliu local cu acest proiect de hotarare. 0 data aprobata solicitarea se vor face 
demersurile legale toata documentajia respective, pentru retrocedarea acestor drumuri. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Cotoc lulian, care lntreaba ca drumul pe Tomnatec are numai o lungime de 1 km, la care i se 

raspunde de catre domnul primar ca drumul respectiv este numai proprietatea noastra de fond forestier, respectiv din 
poiana de la Monor pana la ie9ire in Poiana Frumu9ica 9i are o lungime de 1,8 km. $i celalalt de pe Tomnatec este 
numai de 1 km din limita cu Monorul 9i pana la intgrarea in padure pe lsvorul Tomantec. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol 
proiectul de hotarire, ln forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta 9i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi "pentru'', 0 voturi "lmpotriva" si 
nici o "aefinere", din totalul de 9 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 5, din ordinea de zi, respectiv: 

5. DIVERSE; 
Presedintele de sedinja, solicita pe rand, consilierilor locali prezenji la sedin\a, daca au de facut unele 

declara\i politice, lntrebari sau interpelari. Se lnscriu la discu\ii: 
Domnul Simionca Marin Grigore, care arata faptul ca pe Drumul Lazurilor la Sebi9, s-a facut unele lucrari de 

intre\inere 9i solicita ca aceste lucrarii sa fie continuate, cu 9an\ul adiacent drumului lntrucat sunt ln unele locuri unde 
nu exista 9an\ si drumul devine impracticabil. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, li raspunde: ca ln limita posibilita\iilor financiare, va 
interveni cu lucrarii ln continuare, dar solicita ca 9i locuitori satului Sebi9 sa dea o mana de ajutor, ln acest sens, 
cu utilajele personale ale acestora. 

Sunt mai multe discu\i ln cadrul consiliului local, pe tema unei slabe participari a locuitorilor la unele lucrari 
edilitar-gospodaresti 9i de intrejinerea a drumurilor agricole din extravilanul satelor, a9a cum participau pe vremuri, ln 
zilele de joi, la diferite lucrari de intre\inerea a drumurilor agricole, prin munca voluntara 9i nu sa lase totul pe seama 
Primariei. 

Domnul Simionca Gavril care solicita interven\ia cu blodoexcavatorul pe drumul de pe Fa\a de la Sebi9, care 
pe anumite locuri este aproape impracticabil. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, arata ca va lncerca a rezolva situa\ia drumurilor agricole din 
extravilanul salelor comunei, lntrucat sunt multe solicitarii, atat din partea consilierilor locali 9i a locuitorilor din 
comuna, pentru a se interveni cu blodoexcavatorul. Va face ln a9a fel ca sa se intevina pu\in cate pu\in, ln fiecare 
sat ln parte, in limita posibilitajiilor financiare 9i disponibile a utilajului din dotare, dar lntr-un limp foarte scurt, nu 
poate rezolva toate problemele solicitate. 

Este de parere ca 9i populatia din comuna cu mijloacele propri, tractoare 9i remorci sa participe la 
rezolvarea acestor lucrarii, lntrucat primaria nu dispune de fonduri suficiente destinate acestor tipuri de luccrarii. 

in continuarea sun! discu\ii ln cadrul Consiliului local, pe tema colectari selective a de9eurilor ln care sens 
domnul Ivan mihai Gheorghe, primarul comunei face unele precizari cu se colecteaza de9eurile selective, respectiv: 
- ln sacul albastru, care este 9i inscrip\jonat se depun deseurii din hrtie si carton, - ln sacul verde care este 9i 
inscrip\ionat se depun deseurii din sticla, - ln pubela galbena de depune plasticul si metalul usor, iar in pubela neaga 
de depune deseul menajer. 

Sunt discu\i ln continare cu privire la lnregistrarea vehiculelor lente(tractoare, remorci, combine, 
buldoexcavatoare 9i alte utilaje agricole) 9i modalitatea de inregistrare a acestora, conform unei hotarari al consiliului 
local adoptata Inca din anul 2020. Se tac unele precizarii cu privire la modul de lnregistrare a acestora din partea 
secretarului comunei, conform legila\ie ln vigoare. 



Dupa ce pre~edintele de sedinta, domnul Simionca Marin Grigore, consulta pe rand consilieri prezenti ~i 
constata ca nu mai sunt alte discutii, 1ntrebari ~i interpelari, punctele 1nscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, 
declara 1nchise lucrarile ~edin\ei ordinare a Consiliului Local. 

Drept pentru care s-a 1ntocmit prezentul proces-verbal spre cele legale. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
' Simionca Marir? Griqore 

INTOCMIT, 
Secretar generql al comunei ~ieut, 

Gotea IJ)umjlru 




