
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 
UAT · COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/2394/1 din 25.08. 2022 

PROCES - VERBAL 

lncheiat azi, Joi 25 August 2022, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\. 
Din lotalul de 11 consilieri locali 1n func\ie, la sedin\a Consiliului local, sun! prezen\i 11 consilieri locali 

respectiv: - Andrecuf llie-/ulian, Cotoc Julian, Crefa Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lone/, 
Simionca Gavri/, Simionca loan, Simioanca Marin-Grigore, Socaciu Dumi/ru-Marius 9i $oimu9an loan, nefiind lipsa 
nici un consilier local. 

Sedin\a consiliului local esle publica 9i se desfa9oara 1n sala de sedinle a Consiliului local $ieu\, cu 
prezenla fizica a consilierilor locali. 

Convocarea s-a facul 1n baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.83 din 19.08.2022, prin 
convocalorul nr.2335 din 19.08.2022 9i invila!ia nominala la sedin\a nr.2335/1 din 19.08.2022, lnainlala fiecarui 
consilier local, 1n parte, precum si invilatiilor la sedinja de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei 9i a proieclului ordinii de zi, s-a facul 1n conformilale cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi9are la avizierul inslitu!iei 9i prin publicarea pe sile-ul Primariei comunei $ieu\. 

La sedin\a participa de drepl domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieut 9i domnul Golea 
Dumilru, secrelarul general comunei. 

Secretarul general al comunei arala ca esle lnlrunit cvorumul legal, 9edin!a este slatulara, 9i 19i poale 
lncepe lucrarile. 

Secretarul general al comunei aduce la cunosli\a consilierilor locali ca mandalul domnul Simionca Marin 
Grigore, 1n calilale de pre9edinle de sedin\a, a expirat 9i esle necesar a se alege un nou pre9edinte de sedin\a. 

Se solicila propuneri penlru alegerea presedinlelui de sedin\a. 
Domnul consilier, Simionca Marin Grigore, propune pentru func\ia de presedinte de sedin\a pe domnul 

Simionca Gavril, consilier local ales pe listele Partidului Miscarea Populara. Alie propuneri nu se mai tac. 
Se supune la vol propunerea facuta. In urma ~otului, cu un numar de 10 voturi ,,Penlru, nici un vol 

"lmpotriva" 9i O "Ab/ineri, din tolalul de 10 consilieri locali 1n func\ie, perezen\i la sedin!a, esle ales domnul Simionca 
Gavril, consilier local ales pe listele Partidului Mi9carea Populara, pe perioada urmaloarelor 3 luni. 

Presedinlele de sedinla solicila consilierilor locali, daca au de facut unele evenluale obiec\iuni, la procesul
verbal al sedinje anlerioare (sedin/a odinara din data de 28.07.2022 care se afla rn mapa de sedin/a, primita de 
fiecare consilier local). 

Presedintele de sedin\a constala ca nu sunl obiec\iuni, comenlarii, la procesul-verbal al sedinjei anlerioare 9i 
supune la vol, 1n forma prezentala. 

In urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 10 voturi ,.Pentru, nici un vol "/mpotriva" 9i o 
"Ab/inere"(Olari Partenie), din tolalul de 11 consilieri locali 1n funcjie, perezen\i la sedin!a. 

In conlinuare presedintele de sedinta, spune spre aprobare, urmalorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proieclul de holarare 2262 din 10.08.2022, privind lncheierea unui acord de colaborare lntre Asocia\iile 
Vanatorilor 9i Pescarilor Sportivi care adminislreaza fondul cinegetic al comunei $ieu\ 9i Consiliul Local al Comunei 
$ieu!. 

- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2. Proieclul de holarare nr. 2293 din 16.08.2022, privind aprobarea indicaloriilor tehnico-economici precizali 
1n Documentatia de Avizare a Lucrarilor de lnlerventie (D.A.L.I.), penlru obiectivul de inveslitii: ,,PAGUBE 
PRODUSE iN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PER/CULASE, iN COMUNA S/EUT, JUDETUL 
BISTRJTA-NASAUD". . ' ' 

- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

3. Diverse; 
Supus la vol, proiectul ordini de zi, este aprobat cu un numar de 10 voluri "penlru" nici un vol "impolriva" si 

nici o "ablinere" de catre cei 10 consilieri locali, 1n functie, prezen!i la sedin!a. 
Pre9edinlele de sedin\a solicita prezenlarea spre dezbalere 9i aprobare documenlele cuprinse la punctului 

1, din ordinea de zi, respectiv: 



1.Proiectul de hotarare 2262 din 10.08.2022, privind 1ncheierea unui acord de colaborare 1ntre Asociatiile 
Vanalorilor si Pescarilor Sportivi care adminislreaza fondul cinegelic al comunei Sieut si Consiliul Local al Comunei 
Sieut. 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialilate 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 1n mapa de sedinta a fiecarui consilier local. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, in calitatea 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 Ivan Mihai 
Gheorghe, primarul comunei, care arata ca fondul cinegetic al comunei $ieut constand din terenuri agricole, paduri si 
9i terenuri neagricole proprietate publica si proprietate. privata a comunei 9i a locuitorilor comunei conform acestui 
proiect de hotarare este necesar 1ncheierea unui Acord de colaborare 1ntre AVPS CALIMANII $IEU, gestionarul 
Fondului Cinegetic nr. 29 $ieu\ 9i Consiliul Local al Comunei $ieu\, motiv pentru care s-a initial aces! proiect de 
hotarare. Arata 1n conlinuare ca la nevelul comunei Sieut avem de a 1nchea aces! acord cu o singura asociatiei, 
respectiv AVPS-ul CALIMANII $!EU. ' . , 

Presedinlele de sedin\a, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Domnul Cotoc iulian care 1ntreaba daca renta care se achita la primariei se achila si pentru terenurile 

proprietate private al locuitrilor din comuna, la care I se raspunde ca se face annual o singura si se achita la primarie 
contravaloarea aceste facturi atat pentru proprietae publica si private a comunei cat si pentru cea privat a locuitorilor 
comunei, tariful/ha. fiind o suma de aproximativ de 126 Europe toata suprafata comunei/an. 

Sunt discu\i in cadrul consiliului local cu privire la prezenta ur9ilor 1n 9i pe culturile agricole. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interventi, obiec\ii, discu\ii sau 1ntrebari, supune 

la vol proiectul de hotarire, 1n 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 11 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 

nici o "abjinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenli la sedinta de consiliu local. 
in conlinuare presedintele de sedinta, solicita preientarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv: 
2. Proiectul de hotarare nr. 2293 din 16.08.2022 , privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici 

precizati in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de lnterventie (D.A.L.l.l. pentru obieclivul de investilii: 
11PAGUBE PRODUSE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGJCE PERICULASE, IN COMUNA SJEUT, 
JUDETUL 8/STRITA-NASAUD". 

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

Se prezinla Proiectul de holarare cu precizarea ca materialul supus dezbateri de la aces! punct din ordinea 
de zi, este 1n mapa de sedinta a fiecarui consilier local. 

Referatul de aprobare al acestuia este prezentat de domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, 1n calitate de 
initiator, care arata molivul pentru care a fost initial aces! proiect de hotarare. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Ivan Mihai 
Gheorghe primarul comunei $ieut, care arata ca prin aces! proiect de hotarare se propune aprobare indicatorii 
tehnico-economici precizali 1n documenlatia de avizare a lucrarilor de interventie (DAL.I. ) pentru obieclivul de 
investitii ,,PAGUBE PRODUSE TN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULASE, TN COMUNA 
$/EUT, JUDETUL BISTRIT A-NASAUD", Finanjarea acestei investitiei se va asigura prin Compania Nationala 
de lnveslitii. Valoarea totala a obiectivului de inveslilii, conform Devizului general - Scenariul I, este de 
3.419.143,22 lei fara TVA, respectiv 4.148.595,66 lei cu TVA, din care: C+M 2.806.113,27 lei fara TVA, respectiv 
3.339.274,79 lei valoare cu TVA. 

Prezinta 1n conlinuare ce drumuri 9i obieclive afecatate 1n urma fenomenelor hidrometeorologice periculase 
care au avut loc 1n comuna $ieut, sunt cuprinse 1n aces! proiect. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sunt intervenli 9i obiecli la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Socaciu Dumitru Marius arata ca este necesar a se repara toate drumurile agricole modernizate, 

prin CNI 9i a fi cuprinse pentru refacerea carosabilului acestora 1ntru-cat toate arata destul de rau. 
Domnul primar arata ca 9i acum a depus un raport operaliv pe situalii de urgenta pentru drumul agricol Sebi9 

Lunca 9i drumul judetean la intrare 1n satul Sebi9 9i asteapa comisia judeteana pentru 1ntocmirea procesului verbal 1n 
aces! sens 9i din nou a face solicitare la CNI. 



Domnul Gotea Dumitru, secretarul comunei arata ca toate aceste obiective calamitate, trebuie sa fie 
intabulate si tnscrise in CF, acesta fiind o cerinta oblig9torie, solicitata de CNI, pentru a se putea aproba investitille 
pentru refacere obiectivelor calarnilate. 

Suint mai multe discuti pe tema acordari acestori fonduri pentru obiectivele calamitate, intrcucat sunt mai 
unele care nu sunt inscrise in Cartea funciara si nu se pot depune la CNI. 

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

Secretarul comunei anunta ca proiectul de hotarare poate fi aprob_at cu majoritate absoluta ~i numarul de 
. voturi necesar adoptari acestui project de hotarare.. . . . . . . ·. . . 

in ur.ma votului proiectul de hotarare, este _aprobat, cu. u_n numar de 11 voturi "pentru", O voturi "Tmpotriva" ~i. 
· niGi o 1'a~finere", ·din total_ul de .11 consilieri locali,. prezenti la se.d/nta de consiliu local. · 

In continuare presedintele de .sedinta, solicit~ prezentarea_ spre oezb~tere ~i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 3, .din ordinea de zi, . . . . . . . . 

. 4. DIVERSE; . . . . . : 
Presedint.ele de sedinta, solicita pe rand, consili~rilor l_ocali prezenti la sedinja,_ daca au de facut unele 

· d~clarati politice, intrebari sa_u .int~rp¢1ari, Se lnscriu la.discu\ii: ·.- : ·. · : ·. ·. . 
· · Domn·u1 Cotoc lulian, . care solicita a se face o regula in legatura cu pa~unatul de toamna, mai ales la satul 

.~ieut, unde.p~~unatul se face in mod abuziv, cirzile pa~uneaza printre culturile de cereale, ajungand in cateva zile . 
la m_argi~ea satului. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.Sunt discuU pe.~ces.ta tema ca consiliu local, uni consilieri arata. faptul c~consiliul local nu are nici o atribu(ie 
_de a stabili . .re9uli de. pa~unat pe t~renu.rile propriel<c1te privata ~ locu.itorilor cJin ~ieut, acest~ fl.ind. atributul adunarii 
· generale a loq.Jitorilor din .aces! sat. Asemenea ab1.,1z1.,1n nu se f~c decat numai in satul ~ieut. De>mnul Cotoc; l_ulian 
a_rata ca con~iliu local. ~i corisileri l.ocali din $ieu\,precum ~i c;onducerea pnm·ariei, in a_semenea cazuri nu po~te sa 
.s.tea pa~_iv ~i trebuie sa faca regl)lii clare privind prevenirea . acestui pa~unatului, prin aplicare de soma\i ~i sanctiuni 
celor_ care sunt gasi\i ca pa~uneaza pe locurile altora, printre cuiturile agricole ~i f~c un pa~unat abuziv ~i neaotorizat. 

· S-a stabiHt ca imecJiat ce se termina sedinta consiliului local, consileri din ~ieut impreuna cu primarul ~i 
viceprimarul. comunei sa i_asa in control.pa ter~rn in Fata mare. pentru a constata ca .se face un pasunat ~buziv .pe 
terenurilor.private ale lqc1,1itorilor din $ieut. · · · · · · ·. · 

Domnul Socaciu Dumilru Marius, intreaba cine . a luat concursul organizat pentru ocuparea unei funclii 
publice de executie din Compartimentul Achiziti publice, la care i se raspunde din partea domnului Gotea Dumitru. 
secretarul comunei ca la acest concurs s~a pre.zenta un singur convurent, respectiv: ILi(:~. MA.RIA 

care a Jost declarata admisa, rezultatul concursului fiind afi~at la sediiul primariei ~i postal pe 
pagina de net a comunei. 

lntreaba in continuare care este stadiul cadastrului funciar la intravilanul satului $ieut, la care i se raspunde 
din partea domnului Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei ca masuratorile topografice sunt terminate ~i acum se 
lucreaza la documente. Primarul prezinta in continuare ce sectoare sunt gata ~i in lucru la cadastrul din extravilan. 
Sunt mai mvlte discu\i in sedinta ~nsiliului local pe acesta tema. · · · · 

Domnul Creta Petru, inte.aba desepre un tub din betol din drumul de pe Lasca, domnul primar ii raspunde 
despre acest _tub ~i in continuare sunt 1.mele discu\i intre primar si domnul Creta Petru. · · · 

Domnul Dumnravan loan, se ref era la podul de la Cararu~a Uili unde ar trebui montat un tub in acest drum. 
Domnul primar arata ca acest drum nu figureaza in inventarul domenului public ~i nu poate face unele lucrari pe 
acest drum. in continua.re domnµI Dumbrc1van loan, legal de balanta pe anul 2021 care ia fost pusa la dispozi\ie de 
contabilitate, intreaba in legatura cu o achizi1ie de cc:irburan\i de la o firma din judetul Mures, unde este de depozital 
~i folosit acest carburant, la care prime~te raspuns din partea domnului primar, ca acest carburant este depozitat in 
butoaie de tabla de 200 litri ~i este folosit pentru buldoexcavator. 

Domnul Andrecu\ llie care se refera la faptul ca la Lunca sunt unele drumuri agricole degradate ~i pe anumite 
locuri impraclicabile prin foramare de san\uri pe mijlocul carosabilului, din cauza precipita\iilor cazute in ultima 
perioada ~i solicita a se interveni pentru repararea acestora. 

Domnul primar arata ca in limita posibilitatiilor va interveni pentru refacerea acestora. 
ln continuare domnul .primar i~i arata inten\ia de a organiza in anul 2023 un fel de festival sau zilele comunei, 

cum alte comune din judet, organizeaza de regula acest tip de menifestari in acest sens solicita daca consilieri locali 
ari fi de acord cu acest tip de menifestare si face unele propuneri privind loca\ia unde sa se deafa~oarea acesta 
manifestare prin care locutori satelor comunei noastre sa i~i prezite animale produsele agricole ob\inule din 
gospodari pnetru si utilejerle agricole de\inute si sa se orgenizeze unele concursuri in acest sens, urmate de o 
serbare campenesca. 

Sunt mai multe discuti pe tema loca\ie in care se va organiza acesta manifestare, filnd mai multe propuneri in 
acest sens, acesta ramanand in studiu. 



De comunacord. Jmpreuna cu consilieri locali va stabili data si loca\ia 9i programul aceste manifestari cu o 
minima participare din bugetul local. 

Dupa ce pre~edintele de sedinta, domnul Simionca Ganril, consulta pe rand consilieri prezen\i 9i constata 
ca nu mai sunt alte discu\ii, Jntrebari 9i interpelari, punctele Jnscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declarii Jnchise 
lucrarile ~edin\ei ordinare a Consiliului Local. 

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

PRESEDINTE DE SEDINT A, 
' Simionca Gavril 

iNTOCMIT, 
Secretar general al comunei ~ieu\, 

Gotea Dumitru 




