
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NA.SA.UD 
UAT • COMUNA §IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.AG/2158/1 din 28.07.2022 

PROCES - VERBAL 

Tncheiat azi, Joi 28 lulie 2022, cu ocazia sedintei ORDINARE a Consiliului local Sieut. 
Din totalul de 11 consilieri locali in func\ie,' la sedin\a Consiliului local, sun! 'preien\i 9 consilieri locali 

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

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

Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cuc nr.77 din 22.07.2022, prin 
Convocatorul nr.2109 din 22.07.2022 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.2109/2 din 22.07.2022, inaintata fiecarui 
consilier local, in parte, precum si invitatiilor 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 $ieu\. 

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

Ca invitai la sedinta participa domnul Demian Grigore-Adrian - Seful Ocolului silvic Valea Sieului RA Bistrita. 
Secretarul general al comunei arata ca este intrunit cvorumul legal, 9edin\a este statutara, ~i i9i poate 

incepe lucrarile. 
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 data de 24.06.2022 care se at/a in mapa de sedinfa, primita de 
fiecare consilier local). 

Presedintele de sedin\a constata ca nu sun! obiec\iuni, comentarii, la procesul-verbal al sedin\ei anterioare §i 
supune la vol, in forma prezentata. 

Tn urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 8 voturi ,,Pentru, nici un vol "lmpotriva" 9i 1 
"Abtinerf(Socaciu Dumitru Marius), 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 ZI: 

1. Proiectul de hotarare 1934 din 29.06.2022, privind modificarea lnventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei $ieu\ in~usit prin Hotararea Consiliului local al comunei $ieu\ nr.11 din 15.08.1999", 
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i atestat in Anexa nr. 47 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 905/2002, 
privind atestarea domeniului public al jude\ul Bistri\a-Nasaud, precum 9i a municiiilor, ora9elor 9i comunelor din 
jude\ul Bistrita-Nasaud, cu modificarile 9i completarile ulterioare" 

- lni\iator: Primarul comunei 1;,ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2, Proiectul de hotarare nr.177 4 din 10.06.2022, privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bug eta re 
restant e la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei $ieu\ prin aplicarea prevederilor Captolului 
II, art. XVII, din Ordonanta de Urgenta nr. 69/2020, in forma completati prin OUG 19/2021, pentru modificarea 9i 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum, 9i instituirea unor masuri fiscal 9i aprobare procedurilor 
de acordare a acestora. 

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

3. Diverse; 
Domnul Ivan Mihai Gheorghe, Primarul comunei $ieu\, solicita introducerea pe ordinea de zi, pe langa 

proiectele de hotarare mai sus prezentate, a Proiectului de hotarare nr.2116 din 25.06.2022, privind aprobarea 
pre\urilor de pornire la licita\ie pentru masa lemnosa pe picior destinata vanzarii prin licita\ie in plic inchis, catre 
agen\i economici, produc\ia anului 2022, luna August 

Supus la vol, proiectul ordini de zi, cu suplimentarea propusa de primarul comunei, este aprobat cu un 
numar de 9 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si nici o "abtinere" de catre cei 9 consilieri locali, in functie, prezen\i 
la sedin\a. 



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

1. Proiectul de hotarare 1934 din 29.06.2022, privind modificarea lnventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Sieut lnsusit prin Hotararea Consiliului local al comunei Sieut nr.11 din 15.08.1999", cu 
modificarile si completarile ulterioare si atestat In Anexa nr. 47 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 905/2002, 
privind atestarea domeniului public al judetul Bistrita-Nasaud, precum si a municiiilor, oraselor si comunelor din 
judetul Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare" 

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 aces! punct din ordinea 
de zi, este In mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, In calitate de 
initiator, care arata motivul pentru care a fost initial aces! proiect de hotarare. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Gotea Dumitru 
secretarul general al comunei $ieu\, care ararta ca este vorba de Sediul admnistrativ a Consiliului local $ieu\ 9i 
Primariei comunei $ieu\, cu Monumentul eroilor, curte 9i terenul aferent, care fa\a de inventarul initial, s-au schimbat 
unele date de referinta, ale bunului respective, urmare a faptului ca In locul monumentului vechi, s-a ridicat altul nou 
9i s-au facut unele lucrarii de pavare a cu~ii 9i amenajarea spa\iului verde de langa monument, amenajare cu pavaj 
9i dale rigole carosabile In fata cladirii, In care sens s-a adus unele modificari 9i a valorii de invantar a imobilului. 

Proiectul de hotarare a fost inaintat la MDLPA 9i s-a primit un punct de vedere In aces! sens drept pentru 
care s-a modificat proiectul de hotarare conform punctului de vedere primit. 

Se prezinta detaliat toate datele de indentificare a imobilului conform CF-ului 9i a Procesului verbal al 
comisiiei de inventariere. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol 

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. 
in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 9 voturi ''pentru", 0 voturi "impotriva" si 

nici o "abjinere", din totalul de 9 consilieri locali, prezen\i la sedinta 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 ho ta rare nr.177 4 din 10.06.2022, privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare 

restant e la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei Sieut prin aplicarea prevederilor Captolului 
II, art. XVII, din Ordonanta de Urgenta nr. 69/2020, In forma completati prin OUG 19/2021, pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum, si instituirea unor masuri fiscal si aprobare procedurilor 
de acordare a acestora 

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 aces! punct din ordinea 
de zi, este In mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, In calitate de 
initiator, care arata motivul pentru care a fost initial aces! proiect de hotarare. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Gotea Dumitru 
secretarul general al comunei $ieu\, care arata ca prin aces! proiect de hotarare se propune anularea acesoriilor, 
respective: a majorarilor 9i penalitatiilor de lntarzire la debitele restamte la data de 31.03.2022, cu obligatia ca 
debitorii sa 19i achite, pana la data depuneri cereri, In intregime obliga\iile fiscale de baza, catre bugetul local. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Sunt discu\ii 9i lntrebari pe teme restan\ierilor la bugetul local. Se raspunde din partea domnului secretar 

general ca majoritatea cazurilor de restan\ieri sunt la debite din amenzi 9i din impozitul pe mijloace de transpot a 
unor persoane care actualmente nu mai locuiesc efectiv, In comuna $ieu\. 

Dumnul Socaciu Dumitru-Marius lntreaba ce se lntamplaa daca aceste debite nu se lncaseaza. I se 
raspunde: - In aces! caz Comuna $ieu\, la distribuirea cifrelor de la bugetul de stat din sume defalcate, va primi, 
mai pu\in cu sumele din debitele restante. Domnul primar arata ln continuare ca la sfarsitul anului 2021, veniturile 
propri au fost realizate In proportie de 97%, motiv pentru care nu ni s-au aplicat reduceri a veniturilor din sume 
defalcate din bugetul de stat, In acest sens. 



Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la vot 
proiectul de hotarire, cu anexa acestuia, 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 ''pentru", 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 prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiectul de hotarare nr.2116 din 25.06.2022, privind aprobarea pre\urilor de pornire la licitatie pentru 
masa lemnosa pe picior destinata vanzarii prin licitatie in plic inchis, catre agenti economici. productia anului 2022. 
luna August 

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 aces! punct din ordinea 
de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, in calitate de 
ini\iator. care arata motivul pentru.c;are a fost promovat aces! proiect de hotarare in sedin\a consiliului local. 

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

Fiind prezent in sedinta Consiliului local, domnul ing. Demian Grigore-Adrian, Seful Ocolului silvic Valea 
Sieului RA Bistrita, prezinta partizile scoase la licita\ie, care sunt doua partizi de accidentale, din padurea Cofu care 
sunt de o calitatea mai slaba, fiind cazaturi din anul 2020, mai mull fag, motiv pentru care s-a propus un pre\ de 
220 9i respectiv 200 lei/me 9i licitatia se va organiza in plic inchis. 

Arata in continuare ca pia\a lemnului este in scadere prin faptul ca multe fabrici pentru prelucarea lemnului 
se inchid din cauza crizei energetice. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Domnul Socaciu Dumitru Marius, intreaba pe seful de ocol, la ce preturi se vinde la ora actuala, lemnul de 

foe, la care i se raspunde ca pretului lemnului de foe la populatie ajunge la 500 lei/me. 
Domnul Simionca Marin Grigore, arata ca in cele doua partizii este mai mull de material lemnos de fag, 

decal rasinos, motiv pentru care 9i pre\ul este propus mai mic. Sun! unele discu\i in sedinta Consiliului local pe linia 
pre\ului de vanzare. 

Presedintele de sedin\a, solicita a se face propuneri privind pre\ul de vanzare. 
Domnul, Simionca Florin lonel, propune un pre\ de 250 la prima partida 9i 220 la a dou-a partida. Alie 

propuneri nu se mai fac 9i e supun la vol cele doua propuneri cea facuta de domnul Simionca Florin loneil 9i cea 
facuta prin proiectul de hotarare. Se aproba propunerea facuta de domnul Simionca Florin lonel, cu un numar de 9 
voturi "pentru", 0 voturi "fmpotriva" 9i nici o "ab/inere", din totalul de 9 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu 
local. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol 
proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei, cu modificarile aduse la pre\ul de vanzare. 

Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~i 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~/inere", din totalul de 9 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

In continuare presedintele de sedinta, trece la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv: 
4. DIVERSE; 
Presedintele de sedin\a, solicita pe rand, consilierilor locali prezenji la sedin\a, daca au de facut intrebari, de 

depus interpelari sau de facut declaraji politice. Se inscriu la discu\ii: 
Domnul Dumbravan loan, care solicita a i se pune la dispozitie in sedinja consiliului local, bilan\ul contabil la 

31.12.2021, cu acte justificative pe categorii de cheltuieli, la care i se raspune ca bilan\ul contabil cu acte justificative 
pe categorii de cheltuieli, nu poate fi consultat in cadrul sedin\elor de consiliu local 9i in aces! sens sa faca sau sa 
depuna o solicitare in scris 9i contabilul primariei este obligat a-i pune pune la dispozi\ie, toate cele solicitate. 
Secretarul comunei $ieu\ face precizarea ca bila\ul contabil 9i/sau contului de inchidere a exerci\iului bugetar pe anul 
2021, a fost prezentat de domnul Simionca Alexandru, contabil set al Primariei, in sedinta extraordinara a 
Consiliului local din 10.02.2022, fiind aprobat prin HCL-ul nr.6/2022. Sun! mai multe discu\ii pe aceasta linie, intrucat 
actele justificative, privind cheltuelile din bugetul local pe tot anul 2021 constituie mai multe dosare. 



Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba care sun! cele doua posturi scoase la concurs, la care i se 
raspunde din partea domnului Gotea Dumitru, secretarul general ca este vorba de un post vacant pe achiziti publice 
9i un post la Compartimentul agricol, care s-a vacantat prin transferul lui Oltean-Pasc Gelui-lonel la APIA centru 
Teaca. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, arata in continuare problema privind eliberarea adeverin\elor, de 
Compartimentul agricol, pentru locuitori comunei, privind ob\inerea subven\iilor APIA, intrucat unele adeverin\e sunt 
eliberate gre9it 9i cei care elibereaza aceste adeverin\e, sa fie mai aten\i. Sunt mai multe discuti pe acesta tema in 
care sens secretarul comunei arata faptul ca cei din Compartimentul agricol, poate mai 9i gre9esc, dar gre9ala a lost 
remedianta pe loc sau in urmatoarele zile. Primaria comunei Sieu\, elibereaza adeverinte in baza datelor inscrise in 
evidenta registrului agricol, atat terenui proprietate cat 9i terenurile in folosin\a inscrise in Registrul agrico, sub alte 
forme(in arenda, in chirie, schimuri de teren, in parte, sau pur 9i simplu le lucreaza) pe cand unii ceta\eni din comuna 
declara la APIA Teaca suprafete de terenuri eligibele, care nu le pot proba prin documente 9i unele chear nu le sunt 
declarat~ in eviden\a registrului agricol, motiv pentru care se fac aceste gre9eli. 

In continuare domnul Socaciu Dumitru-Marius, se refera la Ordonan\a de Urgen\a nr.81/2021, privind 
aprobarea me/ode/or de intervenjie imediatii pentru prevenirea §i combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 
persoanelor §i bunurilor acestora, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative 9i a Ordinului Ministerul 
Mediului, Apelor 9i Padurilor nr.1415/ 2021 pentru aprobarea tarife/or standard privind intervenjia imedialii asupra 
exemplarelor de.urs care.acjioneaziiin intravilanul localitajilor, precum §ia cuantumului§i a modalilii/ii de acordare a costurilor 
de intrejinere a puilor de urs re/ocaji. Conform acestor prevederi legale, Primaria trebuie sa incheie contracte de 
prestari de servcicii cu Asocia\iile de vanatoare din zona 9i cu medicii veterinari, pentru interventiile in cazul 
atacurilor de urs. 

ln aces! sens, el in calitatea sa de medic veterinar titular, la Circumscrip\ia sanitar-veterinara $ieu\, este 
dispus a intocmi pe viitor, un contract de prestari de servicii cu Primaria comunei $ieu\ in baza acestor acte 
normative asa cum au facut 9i alti colegi de ai sai cu alte UAT-eurii din judetului Bistrita-Nasaud. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, arata faptul ca in anul 2021 s-a prezenta cei de la Asociatia de vanatoare 
Calimani Sieu cu un contract de prestari de servcii §i in acest an s-a trezit cu o factura la plata, emisa de acesta 
asocia\ie, pentru a achita suma de 1000 lei/luna pentru 12 luni. ln acest fel, am refuzat plata acestei faturi, intrucat 
nu aveam prevederi bugetare pentru aceste tipuri de cheltuieli 9i in plus din 2021 9i pana in prezent nu am avut 
cazuri de atac de urs in intravilanul localita\iilor comunei noastre 9i nu s-a facut nici o ac\iune de acest fel in acesasta 
perioada de catre asociatia de vanatori din zona §i la fel au procedat §i ceilal\i primari de pe Valea Sieului. 

Domnul Gotea Dumitru secretarul comunei precizeaza, conform prevederilor OUG nr.81/2021, si Ordinului 
MMAP nr.1415/2021, se pot intocmi contracte de prestari de servcii cu AVPS-urile 9i medici veterinari din zona, 
pentru aceste interventi, dar facturarea pentru prestarea servicilor respective sa fie facuta lunar. Factura se 
transmite la Ministerul Mediului, Apelor 9i Padurilor, prin Garda forestiera judeteana pentru decontare, intrucat 
aceste servici sunt suportate din bugetul Ministerului si dupa decontarea acestora §i intrarea banilor in contul 
primariei, primaria va face plata catre prestatori de servicii, §i aceasta modalitatea de plata a facturilor sa fie 
prevazuta expres in contractele de prestari de servcii, care se vor intocmi pe viitor. 

Domnul Simionca Marin Grigore se refara la faptul ca sunt neconcordante intre suprafe\ele declarate in 
registrul agricol 9i suprafe\ele declarate de persoanele fizice la APIA, motiv pentru care functionari din 
Compartimentul agricol trebuie sa fie mai aten\i 9i sa verifice datele declarate in Registrele agricole conform 
documentelor §i a suprafe\elor din teren, inainte de a elibera adeverin\a pentru APIA. Sunt mai multe discu\i in 
consiliu local pe acesta tema. 

Domnul Andrecut llie lulian, arata ca in mare parte ceta\eni sun! §i ei de vina §i sunt dintre ei care nu §tiu 
care este suprafa\a fiecarei parcela in parte, ii intereseaza ca parcela sa aiba minim o suprafa\a eligibila (de 30de 
ari), pe cand ei in teren, au suprafe\e mull mai mici in proprietate sau folosin\a. Nu stiu ce suprefate terenuri au 
declarate in registrul agricol 9i la fel fac 9i la APIA 9i din acesata cauza sunt atatea nereguli §i reclama\ii in acest 
sens. 

Domnul Dumbravan loan, se refera la drumul de la Relu intrucat este facut un §an\ transfersal peste drum §i 
solicita interven\ia pentru a se asfalta. 

Domnul Soimusan loan, se refera la faptul ca §i in localitatea Sebi§ sunt multe drumuri stricate cu lucrarea 
actuala de apa §i canalizare. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei arata ca imediat ce se termina lucrarile la Sebi§, se va trece 
la refacerea carosabilul drumurilor stricate cu lucrarile la re\elele de apa §i canalizare, atat pe drumul judetean cat §i 
pe strazile comunale asfaltate §i neasfaltate. 

Domnul Dumbravan loan, se refera in continuare la situatia Composesoratului Ion Florian $ieu\ §i prezinta o 
sentin\a civila pronun\ata de Tribunaul Bistrita-Nasaud, privind alegerea organelor de conducere a composesoratului. 



Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei arata aceasta problema nu depinde de Consiliu local, fiind o 
problema a Composesoratului ~i Consiliul local nu are atributi privind modul de organizare, statutul ~i cum sunt alese 
organele de conducere a acestui composesorat. Acesta fiind atributul Adunarii generale ale membrilor composesori 
din acest Composesorat ~i nu al Consiliului local. Sunt mai multe discuti pe acesta tema intre domnul Dumbravan 
loan ~i primarul comunei. 

Dupa ce pre~edintele de sedinta, domnul Simionca Marin Grigore, constata ca nu mai sunt alte discu\ii, 
intrebari ~i interpelari, punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise lucrarile ~edin\ei ordinare a 
Consiliului Local. 

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

iNTOCMIT, 
Secretar genera\ al comunei ~ieut, 

Gotea Oµmitru 

NOT A: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 28 lulie 2022, a fost aprobat, tn form a prezentata, in sedinta ordinara a 
Consiliulul Local $ieut, din 25 August 2022, cu numar de 10 voturi "pentnf, nici un vot, "impotriva' ~i Q ·abtinere· (Olari Partenie), din 
11 consilieri locali, in funcUe, prezen\i in sala de sedin\a. 

in conformitate cu dispozi\iile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizionala in administra\ia publica, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se va publica la sediul PrimMei $ieul §i pe site-ul propriu: www.primariasieLt.ro 




