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PROCES - VERBAL 

incheiat azi, Joi 24 lunie 2021, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\. 
Sun! prezenji la sedinja Consiliului local, un numar de 10 consilieri localii, respectiv: - Andrecu\ llie-lulian, 

Cotoc lulian, Creja loan, Cre\a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Simioanca Marin
Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, lipsa fiind domnul consilier local $oimu9an loan. 

Sedin\a este publica 9i se desfa~oara 1n sala de sedin\e a Consiliului local $ieu\, cu prezen\a fizica a 
consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale 9i purtarea de masca de protec\ie. 

Convocarea s-a facut 1n baza Dispoziliei primarului comunei Sieut cu nr.66 din 18.06.2021, prin 
convocatorul nr.2242 din 18.06.2021 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.2242/2 din 18.06.2021, 1naintata fiecarui 
consilier local, 1n parte, precum si invita\iilor 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. 

Ca invitali la sedinta participa domnul Simionca Alexandru, Consilier superior - contabil sef. 
Secretarul comunei arata ca sun! prezenji majoritatea consilierilor locali 1n func\ie, este 1ntrunit cvorumul 

legal, 9edin\a este statutara, ~i 19i poate 1ncepe lucrarile. 
Pre9edintele de sedin\a 1ntreaba daca consilieri locali au de facut unele comentari cu privire la procesul 

verbal al sedintei anterioare, respectiv al sedin\ei ordinare din 27.05.2021. 
Domnul Socaciu Dumitru Marius arata faptul ca la sedin\a anterioara au fast prezen\ii fizic numai 9 consilieri 

locali 1n lac de 10 cu este cuprins 1n procesul verbal. Domnul Gotea Dumitru, secretarul comunei, arata ca erste 
vorba de domnul consilier local Simionca Gavril a fast pus prezent la sedinja, fiind motivat 9i pe viitor va face 1n a9a 
fel !neat sa nu mai fie discu\ii de aces! fel. Se constata ca nu sunt obiec\ii, comentari la procesul-verbal ~i le supune 
la vol, 1n forma prezenlata. 

in urma votului, procesul-verbal este aprobat cu un numar de 10 voturi ,,Pentru, nici un vol "impotriva" 9i nici 
o "Ab/inere", din totalul de 10 consilieri locali 1n func\ie perezen\i la sedin\a. 

Presedintele de sedin\a, 1n conlinuare, spune spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiect de hotarire privind reclificarea bugetului local pe anul 2021; 
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local; 

2. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situa\ii de Urgen\a al comunei $ieu\ 
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentajiei tehnice de dezmembrare a imobilului 1nscris 1n CF 
28316 $ieu\, 1n suprafata de 665 mp, situatln intravilanul localita\ii Lunca; 

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

4. Diverse; 
Domnul primar solicita 1ntroducerea pe ordinea de zi, pe langa proiectele de hotarare mai sus prezentate, a 

Proiectului de hotarare privind aprobarea numarului 9i a cuantumului burselor 9colare aferente Semestrului II a anului 
9colar 2020-2021 pentru elevii din 1nva\amantul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna $ieu\, la solicitarea 
$colii gimnaziale $ieuj. 

Supus la vol, proiectul ordini de zi, cu suplimentarea propusa de primarul comunei, este aprobat cu un 
nu mar de 10 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si nici o "abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, 1n funclie, 
prezen\i la sedin\a. 

in conlinuare pre9edintele de sedin\a solicila prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 1, din ordinea de zi, respectiv: 

1. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 



Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Gomisiilor de specialitate ale 
Gonsiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, 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 Simionca 
Alexandru, care prezinta anexele la raport, cu privire la influentele de rectificare a bugetului local, atat pe partea de 
venituri cat 9i pe partea de cheltuieli. 

La partea de cheltuieli se prezinta cifrele 9i influientele unde au loc, pe cele doua sec\iuni: - Sec\iunea de 
func\ionare 9i Sec\iunea de dezvoltare, pe principalele activita\i, pe capitole, subcapitole. 

Presedintele de sedin\a solicita daca sunt interven\ii de facut din partea consilierilor locali. 
Domnul Dumbravan loan intreaba ca fondurile prevazute pentru proiectu/ de apa 9i canal nu trebuia sa fie 

cuprin9i in Sec\iunea de dezvoltare. Gontabilul arata ca fondurile destinate pentru apa 9i canalizare sunt prevazute 
pe Obiectivele de investitii. Sunt mai multe discu\i pe baza cifrelor prezentate, pana in present. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius solicita a se prezenta un rezumat pe scurt de unde vin bani 9i unde sun! 
planifica\i a ti cheltui\i. 

Domnul Simionca Alexandru prezinta din nou un rezumat al influien\elor de rectificare a bugetului local, atat 
pe partea de venituri cat 9i pe partea de cheltuieli. 

Domnul Dumbravan loan 1ntreaba ca sunt cuprin9i 5500 lei deplasari pe Sectiunea de func\ionare - Autorita\i 
publice, unde se vor folosi acesti bani. Gontabilul raspunde ca sunt bani prevazuti, pentru deplasari - deconturi de 
naveta, la cadrele didactice din Scoala gimnaziala 9ieu\, solicitate prin referat de catre direc\iunea scolii. 

Domnul Simionca Marin-Grigore intreaba pe ce sectoare de cadastrare se vor folosi bani primi\i pentru 
cadastrul general, intrucat la Sebi9, sunt 4 sectoare cadastrale, masurate depuse la OJGPI 9i inca nerecep\ionate. 

Domnul primar, raspunde ca se vor plati, in limita fondurilor disponibile, cadastrarile pe sectoarele lui Pop 
Viorel si alte sectoare, unde au fost /acute ridicarile topografice, din anii trecu\i 9i nerecep\ionate, daca se vor putea 
recep\iona, de catre OJGPI. 

Domnul Greta loan arata ca OJGP/-ul nu va plati decal sectoarele care sunt recep\ionate de ei, arata in 
continuare, ca la Sebi9 sunt 2 sectoare cadastrale, in care ridicarile topografice au fost terminate, inca din 2016, 
printre primele sectoare 9i nu s-a reu9it din cauza topografilor care au lucrat, pe aceste sectoare de a fi recep\ionate 
de OJGPI, considerand ca de vina, sunt cadastri9ti care au facut masuratorile 1n aceste sectoare 9i nu primaria. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe arata ca la obiectivul de investiti de apa 9i canalizare, pe partea de neeligibil 
este necesar de indentificarea unor noi surse de venit, pentru plata acestor lucrarii 9i pe viitor va veni cu o solu\ie de 
finan\are, pentru a fi aprobata de consiliu local. Arata ca in prezent are de plata, tot pe neeligibil, o factura de la 
constructor cu lucrarile privind refacerea 9i asfaltarea carosabilului drumurilor, care au lost stricate cu ocazia 
lucrarilor de apa 9i canalizare. Sunt mai multe discu\ii pe tema lucrariilor de asfaltare, care in unele locuri sun! de o 
calitate slaba. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe arata ca, conform proiectului, in satul Rustior pe zona Pajiste, sun! prevazu\i 
un numar de 16 hidranti PSI 9i 1n unele locuri, din alte sate, unde conducta de apa este prevazuta 9i instalata de 0 
90 sau 60, nu sunt prevazu\i nici un hydrant PSI, fiind multe zone din comuna descoperite, care nu au hidran\i PSI. 

Domnul Dumbravan loan, arata ca daca avem atatea cheltuieli pe obiectivele de investi\ii de apa 9i 
canalizare, precum 9i modernizare drumuri, de ce ne este necasar achizi\ionarea in aces! moment, 
buldoexcavatorului din bugetul local 9i nu procedam la fel cum au facut alte comune din jude\, privind achizi\ionarea 
boldoexcavatorului pe fonduri Europene sau prin GAL 9i bani destina\i acestuia sa fie folositi la plata lucrarilor pe 
neeligibil la obiectivele de investiti in curs de execu\ie. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe arata ca drumurile de hotar din toata comuna, precum 9i unele strazi din 
intravilanul satelor, care nu au fost modernizate prin PNDL, arata foarte prost, unele fiind impracticabile 9i cu aces! 
utilaj foarte necesar, va imbunata\i situa\ia acestora, pe plan local 9i cu fonduri mult mai pu\ine decat ar fi contractate 
cu un constructor in domeniu. Sunt mai multe discu\ii, pe tema situa\ie drumurilor de hotar. Domnul Simionca Gavril 
arata ca drumurile de hotar de la Sebi9, arata foarte prost, unele sunt total impracticabile. 

Domnul Greta loan, care arata ca achizi\ionarea acestui buodoexcavator, va genera in viitor, mai multe 
cheltuieli, respectiv: moficarea organigramei, angajarea unui profesionist pe aces! utilaj, cheltuieli cu salarizarea 
acestuia 9i cheltuieli cu intre\inerea utilajului. Sun! mai multe discu\i pe acesata tema 9i pe tema intre\ineri 
drumurilor a unor lucrarii 9i interventi pe situa\ii de urgen\a. 

Domnul Dumbravan loan, intreaba ce lucrarii se executa pe cursul Raului $ieu\ in aval de pragul de fund si 
podul din centrul satului $ieu\, 1ntrucat a vazut un excavator, care lucra in aval de pragul de fund. 



Domnul primar arata, faptul ca urmeaza a se face recep\ia la lucrarile care s-au facut cu indiguirea raului 
Sieu, ca urmare a viiturilor din anul 2019 9i poate de la firna constructoare efectuaza unele lucrarii de repara\i a 
digului. Sun! mai multe discu\i in cadrul consiliului local pe aceasta tema. 

Domnul Andrecu\ !lie lulian arata ca la urgene\ele care necesita a fi efecuate 9i la fondurile destinate in 
buget pentru acestea, bani nu vor ajunge niciodata. Sunt discu\i pe lama alocarii fundurilor catre culte religioase din 
comuna. 

Domnul Socaciu Dumitru Marius, arata ca bani destina\i cultelor religioase, din bugetul local al comunei, mai 
bine se achizitiona buldoexcavatorul, decal sa fie da\i cultelor. 

Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, la aces! 
punct din ordinea de zi, supune la vot proiectul de hotarire. 

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

ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vot "impotriva" 
si nici o "abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

Domnul Greta loan s-a abtinut de la votul acestui proiect de hotarare. 
ln continuare presedintele,de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv: 

2. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sieut 
Secretarul general al comunei 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 9i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! 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 primar 9i secretarul 
comunei, care arata ca organigrama 9i numarul pe voluntari din SVSU, fa\a de vechea organizare erte mull mai 
mica, fiind numai de 10 voluntari pe total comuna, in loc de 40 cat era pana in prezent. 

Presedintele de sedin\a invita la discu\i consilieri locali, cu privire la aces! proiect de hotarare. 
Sun! discu\i pe lama gestionari mijloacelor de stingere din dotarea SVSU, a autospecielei de stins incendii, 

cu toate dotarile acesteia, cat 9i a motopoampelor existente pe sate, cu dotarile acestora. 
Domnul Domnul Scocaciu Dumitru-Marius arata ca la ultima interventie, la care a participat, nu a vazut 

decal un singur voluntar cu casca de protec\ie 9i intreaba daca SVSU are in dotare suficiente ca9ti de prote\ie pentru 
voluntari care participa la interven\ii. lntreaba in continuare daca sefiul SVSU $ieu\, pe langa atribu\iile de Sef SVSU 
9i soler pe autospeciala de stins incendii, mai are 9i alte atribu\ii. Se raspunde din partea secretarului comunei, ca 
pe lang~ atribu\iile pe situ\ii de urgen\a, mai indeplineste din alte atributii, in cadrul primariei, enumerand aceste 
atribu\ii. In ceia ce prive9te dotarea pompierilor voluntar, viceprimarul comunei prezinta ce echipament de\ine la ora 
actuala, autospeciala de stins incendii, din dotare. 

Secretarul arata ca o data adoptata aceasta hotarare, organigrama va fi completata cu cei 10 voluntari cu 
contract de voluntariat, prin dispozitia primarului, urmand ca la aceste persoane sa Ii se intocmeasca asigurari de 
via\a, din bugetul local. 

Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune 
la aces! punct din ordinea de zi, 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 9i numarul de 
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 

ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" 
si nici o "abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local. 

1n continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea 'spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 
28316 Sieut, in suprafata de 665 mp, situat in intravilanul localitatii Lunca; 

Secretarul general al comunei 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 9i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus 
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este 1n mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 



Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de domnul primar, care arata 
ca se propune dezmembrarea a unei suprafate de teren din intravilaului satului Lunca de 665 mp in doua parcele 
una de 120 mp. cu nr. cadastral de 29163 9i una de 545 mp. cu nr. cadastral de 29164, urmand ca cea de 120 mp 
sa fie inchiriata la Grupul de producatori din Lunca, pentru construirea unui centru de colectare lapte. 

Presedintele de sedin\a invita la discu\i consilieri locali, cu privire la aces! proiect de hotarare. 
Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune 

la aces! punct din ordinea de zi supune la vol proiectul de hotarare, in forma propusa de primarul comunei. 
Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~i numarul de 

voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare. 
ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vot "impotriva" 

si nici o :abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 
In continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv: 

4. Proiectului de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente 
Semestrului II a anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. 
Comuna Sieut 

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

Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, 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 secretarul comunei care 
prezinta adresa Scolii gimnazilale $ieu\ prin care solicit acordarea pe semestru II a anului scolar 2020-2021 a unui 
nr. de 56 burse scolare, din care: 2 burse sociale 9i 54 burse de merit. 

Se arata ca sumele pentru acordarea acestor burse scolare, sunt perevazute in bugatul local pe anul 2021 9i 
conform legilsa\iei in domeniu, este necesar adoptarea unei hotarari, a consiliului local, in aces! sens. 

Domnul, Socaciu Dumitru Marius arata ca daca sunt baniprevazu\i in bugetul local pentru aceste cheltuieli, 
este necesar a se adopta aceasta hotarare. Solicita in continuare daca consilierii locali, au de facut unele interven\i, 
cu privire la acest proiect de hotarare. 

Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, la aces! 
punct din ordinea de zi, supune la vot proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 

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

ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vot "impotriva" 
si nici o :abtinere" de catre cei 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

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

5. Diverse: 
Domnul Simionca Marin-Grioqore, se refera la Cadastru general prin introducerea sectoarelor masurate din 

anii trecu\i 9i nereceptinonate sa fie incluse cu prioritate la finantare 9i intreba cu ce ocazia se face deplasarea la 
padurea Cofuri. 

Domnul Creta loan, care se refera la rectificarea bugetului local, din luna decembrie 2020 aratind unele 
neconcordan\e intre bugetul aprobar si eel care este la Administratia Finan\elor publice judetene. 

Domnul Dumbravan loan, care se refera la procesul verbal al sedintei anterioare in care au lost discu\ii legal 
de Comisia locala de fond funciar 9i cere unele lamuriri privitor la aceste discu\ii. 

Domnul Gotea Dumitru, secretarul comunei, da unele lamuriri, legal de discu\iile privind Comisia locala de 
fond funciar, prin faptul ca membri comisiei de fond funciar, reprezentan\i ai proprietarilor de terenuri, se 
desemneaza de catre adunarile generale 9i nu de consiliu local. Consiliu local neavand atribu\i in aces! sens. Sunt 
mai multe discu\i pe aceasta tema in consiliu local. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, arata ca conducta de apace alimenteaza satul $ieu\, care 
este pozata pe podul din capatului satului de la Horjuca, trebuie anulata, motivat de faptul ca podul se va reconstrui 
de catre Consiliu judetean. Datoritaa acestui fapl, conducta in zona podului, este ingropata pe sub raul $ieu, in aval 
de pod 9i este necesar a se face legatura, prin mufare, intre conducta noua 9i cea existenta imediat in zona poutului 
din jos de acesta. 



Domnul Socaciu Dumitru-Marius, se refera la problema finantari Bisericilor ortodoxe din comuna, prin 
bugetul local si de ce la Biserica Atventista, nu s-au acordat fonduri pe cale privata, de catre primarul comunei, ceie 
ce considera o problema electorala. in acest sens nu trebuie sa mergem pe principiul cine face galagie mai mare, 
prime~te mai mull. 

Sunt discuti in continuare legal de modul cu decurg lucrarile de execu\ie la modernizarea strazilor, cu 
executantul acestora, LDP-ul, lucrarii, care merg foarte incet si discuti pe modul cu este reparata partea carosabila, 
a drumului judetean, stricat cu lucrarile de apa ~i canalizar~. in a~est sens domnul Creta loan, solicita, a i se 
prezenta intr-o viitoare sedin\a de consiliu, dispozitia de santier, privind refacera drumului judetean ~i strazilor 
modernizate, cu deviz de lucrarii semnata de dirigintele de ~antier. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba, unde vor fi folosite plan~eele ~i grinzile de la podurile vechi, de 
la Sebi~. care au fost refacute, prin diferite proiecte. Se raspunde ca aceste poduri, au fost cumparate de locuitori din 
Sebi~ pe bani acestora ~i vor ramane la Sebi~ ~i se vor instala, acolo unde vor hotara locuitorii din acest sat. Se 
refera in continuare la Hotararea consiliului local cu denumirile de strazi din cadrul satelor comunei ~i solicita ca 
acesata hotarare sa fie revizuita, considerind ca sunt unele nemultumiri din partea locuitorilor din comuna, legal de 
unele denumiri de strazi. 

Secretarul comunei prezinta modul cum s-a procedat la acordarea denumirilor de strazi, in fiecare localitate 
in parte, din cadrul comunei, discu\iile avute cu locuitorii satelor, pe fiecare strada, avizarea acestor denumiri intr-o 
Comisie jude\eana ~i apoi aprobarea acestora prin hotarare a consiliului local. La solicitarea acestuia, va pune la 
dispozi\ie, toate demersurile facute in legatura cu adoptarea hotarari de denumirea strazilor din cadrul comunei. 

Dupa ce domnul Socaciu Dumitru-Marius, presedintele de sedinta, constata ca nu mai sunt alte discuti, 
interventi, obiec\ii sau intrebari, punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise lucrarile ~edintei 
ordinare a Consiliului Local. 

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

iNTOCMIT, 
Secretar r(Jeneral ~I comunei ~ieut, 

,G{)tea DubJitru 

NOTA: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 24 lunie 2021, a fost aprobat, in forma prezentata, in sedin\a 
ordinara a Consiliului Local ~ieu\, din 29 lulie 2021, cu numar de 10 voturi •pentnf, nici un vot, ·impotriva· ~i nici o 
•abtinere·, de catre cei 10 consilieri locali, in functie prezenti in sala de sedinta. 

in conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 
modificarile si compietarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei ~ieu\ ~i pe site-ul propriu: W\Wl.primariasieut.ro 




