ROMANIA
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD
UAT - COMUNA §IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr. A6I3320 din 28.09. 2021
PROCES - VERBAL

incheiat azi, Marti 28 Septembrie 2021, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local 9ieu\.
Sunt prezen\i la sedin\a Consiliului local, un numar de 11 consilieri localii, respectiv: - Andrecu\ llie-lulian,
Cotoc lulian, Cre\a loan, Cre\a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Simioanca MarinGrigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu 9an loan.
Sedin\a este publica 9i se desfa~oara in 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 in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.QL din 22.09.2021, prin
convocatorul nr.3238 din 23.09.2021 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.3239I1 din 23.09.2021, inaintata fiecarui
consilier local, in parte, precum si invita\iilor la sedin\a de consiliu local.
Publicarea sedin\ei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,
prin afi~are la avizierul institu\iei ~i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei 9ieu\.
La sedin\a participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei 9ieu\ 9i doamna Uilean Ana
, consilier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Ca invitati la sedinta participa domnul ;
- Simionca Alexandru-Consilier Superior in cadrul Primariei 9ieu\;
Doamna Uilean Ana arata ca sunt prezen\i toti consilierii locali in func\ie, este intrunit cvorumul legal,
9edin\a este statutara, ~i i 9i poate incepe lucrarile.
Pre 9edintele de sedin\a intreaba daca consilieri locali au de facut unele comentari cu privire la procesul
verbal al sedintei anterioare, respectiv procesul verbal al sedin\ei ordinare din 29.08.2021 si a sedintei extraordinare
din data de 13.09.2021 Se constata ca nu sun! obiec\ii, comentari la procesele-verbale ~i le supune la vol, in forma
prezentata.
in urma votului, procesele-verbale sunt aprobate cu un numar de 11 voturi ,,Pentru, nici un vol "impotriva"
9i 0"Abfinerf', din totalul de 11 consilieri locali in func\ie perezen\i la sedin\a.
0-ul Ivan Mihai Gheorghe primarul comunei Sieut aduce la cunosti\a Domnului presedinte de sedinta Olar
Partenie de introducerea pe ordinea de zi a unui nou Proiect de hotarare privind Modemizarea infrastructurii de
interes local in Comuna $ieu/ Judetul Bistrifa-Nasaud, obiectiv de investitii derulat prin Programului National de
lnvestitii ,,Anghe/ Saligny,, OUG 9512021
Supus la vol, proiectul ordini de zi, cu suplimentarea propusa de catre primarul comunei, este aprobat cu un
numar de 11 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si nici o "abtinere" de catre cei 11 consilieri locali, in functie,
prezen\i la sedin\a.
in continuare pre 9edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse
si supuse spre aprobare, urmatorul:
PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarire privind aprobarea contractarii unui imprumut 1n valoare de 2.000.000 lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonan\a de urgen\a a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscalbugetare privind acordarea unor 1mprumuturi din Trezoreria Statului;
- Initiator: Primarul comunei $ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
2. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului comunei 9ieu\, pe anul 2021
- Initiator: Primarul comunei $ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local;
3. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 31.01.2019, privind stabilirea
salariului de baza pentru func\iile publice, func\iile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei 9ieu\ ~i Serviciile publice de interes local, subordonate ;
- Initiator: Primarul comunei $ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local;

4. Proiect de hotarare privind Modernizarea infrastructurii de interes local in Comuna $ieut Judetul Bistri\aNasaud obiectiv de investitii derulat prin Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny ,,OUG 95 / 2021
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
5. Diverse;
in continuare pre 9edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse
la punctului 1. din ordinea de zi, respectiv:
1. Proiect de hotarire privind aprobarea contractarii unui fmprumut in valoare de 2.000.000 lei, in
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscalbugetare privind acordarea unor 1mprumuturi din Trezoreria Statului:
Se prezinta Proiectul de hotarare ~i 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 Simionca
Alexandru, care prezinta anexele la raport, cu privire la influentele ce au aces! imprumut asupara bugetului local,
ala! pe partea de venituri cat 9i pe partea de cheltuieli si sustine ca aces! imprumut se poate rambursa si datorita
dobanzii foarte mici si a termenului de rambursare cuprins in contract .D-ul Simionca Alexandru sustine ca acest
imprumut poate fi suportat de catre Comuna Sieut si este necesar sa se contracteze pentru a putea finalize
lucrarile la proiectul .,Apa - Canal .,al comunei Sieut si precizeaza faptul ca se va aloca transa trei si se vor
inchei lucrarile la aces! proiect .
Domnul Dumbravan loan, cere sa se prezinte constructorul in fata domnilor consilieri si sa prezinte situatia
si stadiul lucrarilor .
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba ce se intampla cu creditele in derulare si se considera ca sun!
multe probleme in derularea acestui proiect si modul de executie a acestui proiect nu este tocmai la stanardele de
calitate ,si precizeaza faptul ca ar fi necesar ca tot ce s-a deteriorat si afectat pe parcursul derularii proiectului
apa- canal sa se reconstruiasca la forma initiala
Domnul primar arata ca PNDR va suporta majorarea preturilor si spera sa se !ermine lucrarile la acest
proiect
Presedintele de sedinja solicita daca sunt interven\ii de facut din partea consilierilor locali, nu mai sunt alte
interventii se supune la vol proiectul de hotarare
1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi "pentru" nici un vot "impotriva" si
2 "abti~ere" de catre cei 11 consilieri locali, prezenji la sedin\a de consiliu local.
In continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse
la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv:
2. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului local pe anul 2021:
Domnul contabil Simionca Alexandru 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 ~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 Socaciu Dumitru-Marius, intreaba daca se pot prezenta aceste cifre de buget mai detailat la fel si
cheltuielile . Sun! mai multe discu\i pe baza cifrelor prezentate, pana in prezent.
Domnul Dumbravan loan, intreaba ce semnifica cheltuielile Sectiunea de Dezvoltare Autoritati Executive.
Domnul Simionca Alexandru raspunde ca sun! bani prevazuti pentru carburan\i, inclazire si intre\inere.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba unde se atribuie sumele prevazute la Serviciul de Dezvoltare
Publica. Domnul Simionca Alexandru, prezinta defalcarea sumelor pe fiecare obiectiv in parte.
Dupa ce presedintele de sedinja, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune
la aces! punct din ordinea de zi, supune la vot proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei.
In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 11 voturi "pentru" nici un vot "impotriva"
si nici o "abtinere" de catre cei 11 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 3, din ordinea de zi, respectiv:
3. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 2 din 31 .01.2019, privind stabilirea
salariului de baza pentru functiile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sieut si Serviciile publice de interes local, subordonate;
D-na Uilean Ana - Inspector Superior in cadrul Primariei 9ieu\ 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 ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la acest punct din ordinea de zi, este Tn mapa de sedin\a a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de D-na Uilean Ana, care
arata ca este vorba de muncitor calificat buldoexcavatorit. Presedintele de sedin\a invita la discu\i consilieri locali, cu
privire la aces! proiect de hotarare.
Domnii consilieri intreaba din ce bani se va plati salariul muncitorului calificat pe postul de buldoexcavatorist.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, cere sa se faca un grafic cu persoanele contractuale ce sunt angajatii
primariei si sa se prezinte zilnic situatia lucrarilor efectuate.
Domnul Dumbravan loan, Tntreaba care va fi salariul minim pentru muncitorul calificat la Serviciul Public de
interes local, pe postul de buldoexcavatorist.
Domnii consilieri Tntreaba din ce bani se va plati salariul muncitorului calificat pe postul de buldoexcavatorist
pentru ca un muncitor calificat, nu poate presta munca pe un buldozer pe un salariu minim pe economie 9i ar trebui
sa fie un salar mai mare decat eel prevazut Tn proiect. Se presupune ca un muncitor buldoexcavatorist va solicita
un salariu mai mare 9i nu un salar aproape de minimul pe economie, cum este Tn proiect.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba ca daca se va angaja o persoana pe buldoexcavator, se vor
remedia problemele cu drumurile sau celelalte probleme care necesita interven\ia buldoexcavatorului.
Domnul primar, raspunde ca deja se vad diferente la drumurile agricole din comuna de cand s-a achizitionat
aces! buldoexcavator, chiar daca nu este un om angajat. Sunt mai multe discuti pe acesata tema, Tn cadrul sedintei
de consiliu local.
Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt alte interven\i, obiectii, discu\ii sau Tntrebari, supune
la vot acest punct din ordinea de zi, Tn forma propusa de primarul comunei.
In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 11 voturi "pentru" 0"impotriva" si
0"abtinerl" de catre cei 11 consilieri locali, prezenti la sedinta 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:
0

4. Proiect de hotarare privind Modernizarea infrastructurii de interes local in Comuna Sieut Judetul BistritaNasaud obiectiv de investitii derulat prin Programului National de lnvestitii
11 Anghel Saligny 11 OUG 95 / 2021;
Primarul comunei 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 ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la acest punct din ordinea de zi, este Tn mapa de sedinta a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de Domnul primar,
mentioneaza ca din banii prevazufi la ace st proiect se vor plati /ucrarile de asfaltare pe strazi/e care nu au fost
asfaltate si este necesara asfaltarea acestor strazi care nu au fost asfaltate in prima faza de modernizare a
infrastructurii rutiere in comuna Sieut
Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt alte interventi, obiectii, discu\ii sau Tntrebari, la acest
punct din ordinea de zi, supune la vot proiectul de hotarire, Tn forma propusa de primarul comunei.
In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 11 voturi "pentru" nici un vot "impotriva"
si nici o "abtinere" de catre cei 11 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:

1n continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 5, din ordinea de zi, respectiv:
5. Diverse;
Se ia in discutie cererea numitului Creta Ion Simian din
prin care se cere pasune pentru
efectivul de animals detinute
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, se refera la organizarea pasunatului din comuna in sezonul de toamna pe
categorii de animals , toamna sa pasuneze bovinele pe terenurile libere de culturi, pe urma sa pasuneze ovinele
ln acest sens nu trebuie sa mergem pe principiul cine face galagie mai mare pasuneaza mai mull sau obtine
terenuri mai multe pentru pasunat.
Domnul Creta Petre arata ca numitul, Creta Ion Simian din Rustior a venit cu oile de la munte mai repede in
hotarul satului si vrea sa mearga sa pasuneze la Uila,Domnul Creta Petre nu este de acord cu aceasta decizie.
In concluzie nu exista pasune disponibila la ora actuala pentru efectivul de animale solicitat .
Se ia in discutie cererea numitului Catoe Marian din Sieut
prin care se cere delimitarea intrarii din DJ
154 pe strada Morii din Comuna $ieu,t Judetul Bistrita-Nasaud intrucat este limitata cu linie continua si nu mai
exista semnalizare de intrare in strada , in felul acesta se risca sa se produca accidents in aceasta intrare in strada
mai mull decal atat este o curba deosebit de periculoasa.
0-na Uilean Ana solicita sa se delimiteze o trecere de pietoni in Centrul satului iuntrucat este o circulatie
intensa si in centrul satului nu exista trrecere de pietoni .
Domnul Creta loan, face referire la drumul de la Biserica din Rustior care a fast spalat de catre apa si umplut
cu aluviuni si nu s-a cuprins in raportul operativ a ISU .
Domnul Simionca Marin Grigore arata ca odata angajata o persoana pe buldoexcavator, se vor remedia
problemele cu drumurile sau celelalte probleme care necesita interven\ia buldoexcavatorului iar cei care executa
lucrarile proiectului Apa -Canal sa remedieze toate lucrarile distruse de catre firma , in special pe DJ 154 intrucat
pe acest tronson de drum este o circulatie intensa si se stie ca au fost distruse portiuni de drum cu realizarea
acestui proiect.
Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, arata ca rapoartele au fost facute pentru satele in care au
avut loc inundatii si ca o sa se prinda in rapoartele viitoare daca o sa mai fie inundatii , iar conducta de apa ce
alimenteaza satul $ieut, 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. Datorita acestui fapt, conducta in zona podului, este
ingropata pe sub raul 9ieu, in aval de pod ~i este necesar a se face legatura, prin mufare, intre conducta noua ~i
cea existenta imediat in zona podului din jos de acesta.
Si toate poetiunile de drum deteriorate de care viiturile de apa se var cuprinde in rapoartele viitoare ca
aceste rapoarte s-au intocmit numai pe localitatile in care au fost inundatii.
Domnul Soimusan loan arata ca a fost informal ca domnul Bucila Mihai a luat un efectiv de 300 de ovine in
grija, ovine care nu apartin locuitorilor comunei Sieut .Se solicita ca aceasta informatie sa fie verificata si ca ar
trebui totusi angajata o firma de paza pentru a se pastra ordinea si disciplina in folosirea pasunilor comunale si a
pasunatului pe terenuri proprietate privata ,si sa fie respectate hotararea adunarii generale ale cetatenilor din fiecare
localitate si HCL
Domnul Creta loan, care se refera la rectificarea bugetului local, din luna decembrie 2020 arat1nd unele
neconcordante intre bugetul aprobat si eel care este la Administratia Finan\elor publics judetene.
Domnul Dumbravan loan, se refera la procesul verbal al sedintei anterioare in care au fost discu\ii legate de
Comisia locala de fond funciar ~i cere unele lamuriri privitor la aceste discu\ii. Pune in discutie lucrarile efectuate pe
vale din jos de pod din centrul satului Sieut si faptul ca lucratorii acestui proiect au luat din malul slang si apa
bate si surupa terenul pana la casa lor. La fel solicita sa se refaca podetele de pe Ulita Curtii care au fast distruse cu
executia proiectului ,,Apa-Canal ,, si spune ca aceste lucrari au fast bataie de joc pentru comuna
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, pune in discutie problems bibliotecii comunale si intreaba daca este o
persoana responsabila cu Biblioteca si in ce stare este aceasta biblioleca , Sunt discuti in continuare legate de
modul cum decurg lucrarile de execu\ie la modernizarea strazilor, cu executantul acestora, LDP-ul, lucrarii, care
merg foarte incet ~i discuti pe modul cum este reparata partea carosabila, a drumului judetean, stricat cu lucrarile de
apa ~i canalizare. ln acest sens domnul Cre\a loan, solicita, a i se prezenta intr-o viitoare sedinta de consiliu,
dispozitia de santier, privind refacera drumului judetean ~i strazilor modernizate, cu deviz de lucrarii semnata de
dirigintele de ~antier.
Domnul Ivan Mihai Gheorghe, arata ca podetele nu o sa ramana asa dar o sa fie amenajate printr-un alt
proiect, iar referitor la biblioteca arata ca este in stare buna dar necesita unele imbunatatiri pentru intretinerea

salilor , primarul comunei, arata ca s-au alocat fonduri pentru construirea unei sali de sport in comuna Sieut
.Domnul primar considera ca locul eel mai bun de amplasare a salii de sport este langa terenul de sport din
cadrul Comunei Sieut localitatea Sieut .
In acest moment s-a propus amplasamentul si cauta un proiectant pentru a intocmi proiectul .Cere
parerea domnilor consilieri daca sunt de acord cu acest amplasament deoarece in comuna nu exista alt teren la
dispozitia pentru a amplasa aceasta sala de sport ,tinand cont ca este nevoie de minim 900 mp doar pentru
constructie.
Sunt diferite discutii pe aceasta tema dar in unanimitate domnii consilerii sunt de acord cu aceasta
propunere pentru amplasament
Dupa ce domnul Olar Partenie , presedintele de sedinta, constata ca nu mai sunt alte discu\i, interven\i,
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 general.~! comunei ~ieut,

p. Gotea(Oumitru

NOTA: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, a Consiliului Local $ieu\, din 28 Septembrie 2021 , a fost aprobat, in forma
prezentata, in sedin\a ordinara a Consiliului Local $ieu\, din 21 Octombrie 2021, cu numar de~ voturi "pentnt, nlcl un vot,
"impotriva· ~i nici o "ablinere", de catre cei ~ consilieri locali, in func\ie, prezenij in sala de sedinta.
fn conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia public a, cu
modificarile si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei 9ieu\ ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro

