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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SAUD 
UAT • COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.A6/306/1 din 27.01 .2022 

PROCES - VERBAL 

lncheiat azi Joi 27 lanuarie 2022, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local ~ieut. 
Sunt prezenti la sedin\a Consiliului local, din 11 consilieri locali in functie, sunt prezen\i la sedin\a 10 

consilieri, respectiv: - Andrecu/ 1/ie-lulian Cotoc Julian, Greta Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca F/orin
lonel, Simionca Gavril, Simionca loan, Socaciu Dumilru-Marius, lipsa fiind domnul consilier local $oimu$an loan. 

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

Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.23 din 21.01.2022, prin 
Convocatorul nr.223 din 21.01 .2022 ~i lnvita\ia nr.224 din 21.01.2022, inaintata fiecarui consilier local, in parte, 
precum ~i invita\iilor la sedinta de consiliu local. 

Publicarea sedintei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi~are la avizierul lnstitutiei ~i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

La sedin\a participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieu\, Gotea Dumilru 
Secretarul general al comunei. Ca invitatl la sedinta participa domnul Simionca Alexandru, contabll in cadrul 
Primariel comunei $ieu\; 

Secretarul comunei arata faptul ca este intrunit cvorumul legal, ~edin\a este statutara, ~i l~i poate incepe 
lucrarile. 

Pre~edintele 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 16.12.2021 ~i a sedintei extraordinare 
din 21 .12.2021. Se constata ca nu sunt obiec\ii, comentari la procesele-verbale ~i presedinte de sedin\a le supune 
la vot, in forma prezentata. 

ln urma votului, procesul-verbal este aprobat cu un numar de 10 voturi ,,Pentru, nici un vot "fmpotriva" ~I 0 
"Ablineri, din totalul de 1 O consilieri locali in func\ie perezenti la sedinta. 

Presedinlele de sedin\a, in contlnuare, spune spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii excedentelor bugetului local, realizate la finale anului 2021 , 
pentru acoperirea deficitelor sec\iunii de func\ionare ~i dezvoltare pe anul 2022 

2. Proiect de hotarire privind desemnarea unui consiller local, in Comisia de evaluare anuala a 
performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei $ieut, in locul domnul Cre\a loan, cariua i
a incetat mandatul de consilier local, prin demisie 

3. Proiect de hotarire privind concesionarea prin licita\ie publica a suprafe\ei de 4 mp din suprafa\a totala a 
terenului situat in intravilanul localila\ii $ieu\, lnscris in CF 25830 $ieu\, Nr. cadastral 25830, apa~inand domeniului 
public al Comunei $ieut 

4. Proiect de hotarire privind organizarea retelei ~colare tn comuna $ieut penlru anul ~colar 2022-2023. 
Consilieri locali solicita introducerea pe ordinea de zi a punctului: - Diverse 
Supus la vol, proiectul ordini de zi, este aprobat cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si 

nici o "abtinere• de catre cei 10 consilieri locali, in functie, prezen\i la sedinta. 
ln continuare pre~edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documenlele cuprinse 

la punctului 11 din ordinea de zi, respectiv: 
1. Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii excedentelor bugetului local. realizate la finele anului 2021. 

pentru acoperirea deficitelor sectiunii de functionare si dezvoltare pe anul 2022 
Se prezinta de catre initiator Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare, cu precizarea ca materialul 

supus dezbateri de la acest punct din ordinea de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 
Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, a proiectului de hotarare emis de 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local, care are aviz favorabil, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 



Raportul de specialitate ~I necesitatea aprobari acestui proiecl, este prezentat de domnul Simionca 
Alexandru consilier superior- contabil sef, care prezinta toate cifrele din contul anual de executie a bugetLllui local la 
finele anului 2021, atat la partea de venituri cat ~i la partea de cheltuiell, precum si unde sunt destinate sumele din 
excedentul anului trecut, tn bugetul local pe anul 2022. Arata tn continuare ca execu!ia bugetara la 31 .12.2021, se va 
prezenta intr-o sedinta urmatoare a consiliului local. 

Presedintele de sedin\a solicita daca sunt interven\ii de facut din partea consilierilor locali prezenti. 
Domnul Dumbravan loan, care intreaba ce sume au ramas la inunda\ii, la care I se raspunde de domnul 

Simionca Alexandru ca a ramas suma de 20653 lei, bani de la inunda\ii, respectiv de la lucrarile de la podul din satul 
Rustior, in care sens SC Tau~oare, nu au terminal lucrarile de executie la acest obiectiv nu este facuta recep\ia si 
bani au ramas in cont ~i se vor reporta in bugetul anului 2022, tot pentru aceasta lucrare. Primarul comunei arata in 
continuare, ca a facut mai multe interventi la acesta flrma pentru a termina lucrarile de executie la acest obiectiv, 
pentru a putea face receptia ~i a le achita lucrMle executate ~i a ichide proiectul. 

Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt interven~, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la 
vot proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 

Secretarul general al comunei, aduce la cunostinta consilierilor prezen\i, cvorumul necesar adoptarii acestui 
proiect de hotarare 

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

Presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse la punctului 
i, din ordinea de zi, respectiv: 

2. Proiect de hotarire privind desemnarea unui consilier local, in Comisia de evaluare anuala a 
performan\elor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Sieut, in locul domnul Cre\a loan, cariua i
a incetat mandatul de consilier local, prin demisie 

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

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, a proiectului de hotarare emis de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local, care are aviz favorabil, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. in continuare arata faptul ca Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei 
constiluila printr-o hotarare a consiliului local din Decembrie 2020 an care av fost desemnati domnul consilieri Creta 
loan ~i Socaciu Dumitru-Marius ~i acum 1n momentul de fa\a este incompleta prin demisia domnului Creta loan, 
care, motiv pentru care s-a venil cu un proiect de hotarare pentru completarea aceste comisi, cu un al consilier local. 

Presedintele de sedinta solicita propuneri privind nominalizarea unui consilier local in locul lui Cre\a loan 
care a fost membru in comisia de eveluarea a secretarului general al comunei. 

Domnul Catoe lulian propune pe domnul consilier local Simionca loan. Se solicita ~i alte propuneri. Domnul 
Simionca loan propune pe domnul Simionca Gavril. Se supun la vot cele doua propuneri ~i este desemnat domnul 
Simionca loan cu un numar de 9 voturi "pentru• nici un vol "impotriva· si o "ablinere"(Simionca Joan), din cei 10 
consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local 

Dupa ce presedinlele de sedin\a, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la 
vot proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei cu nominalizarea domnului Simionca loan. 

Secretarul general al comunei, aduce la cunostin\a consilierilor prezen\i, cvorumul necesar adoptarii acestui 
proiect de hotarare 

in urma votului proieclul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vat "impotriva" 
si nici o "abtinere" din cei 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

in continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiect de hotarire privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 4 mp din suprafa\a totala a 
terenului situat 1n intravilanul localitatii Sieut, 1nscris in CF 25830 Sieul, Nr. cadastral 25830, apaainand domeniului 
public al Comunei Sieut 

Se prezinta de catre initiator Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare, cu precizarea c~ materialul 
supus dezbateri de la acest punct din ordinea de zi, este tn mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 

Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, a proiectului de hotarare emis de 
Comisiile de specialitate ale Consiliului local, care are aviz favorabil, far~ nicl un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 



Primarul arata ca a este vorba de concesionarea a unei suprafate de 4 mp din spatele sediului administrativ 
al comunei $ieu1, pe care urmeaza a fi instalat o cabina cu aparaturaa electronica de fibra optica, pentru 
transmiterea de semnal de internet, telefonie ~i televiziune prin cablu de catre RCS&RDS. Prin proiectul de hotar~re 
este propune o redeventa de 800 lei anual pentru cei 4 mp ~I consiliu local poate mari sau mic~ora redeventa 
propusa. 

Presedintele de sedin\a solicita daca sun! interven\ii de facut din partea consilierilor locali. 
Domnul Dumbravan loan propune ca redeven\a sa fie de 1000 lei/an pentru acesta suprafata. 
Presedintele de sedin\a, solicita si alte propunere cu privire la redeventa. Aile propunere nu se f ac si se 

supune la vol propunerea domnului Dumbravan loan cu 1000 lei/an care este aprobata cu 10 voturi .pentrtf, 0 voturi 
.Tmpotriva" ~i nici o ,.abtinere", din consilieri prezenti in sala. 

Se solicita in conlinuare de catre secretarul comunei pentru a se face propuneri pentru completarea 
comisiei de evaluare a ofertelor ~I desfa~urare a licita\iei de concesionare a acestei suprafate cu un consilier local 
ca membru plin in comisie ~i un consilier local ca mambru de rezerva. 

Domnul Simionca Marin-Grigore, propune ca sa taca parte din comisiei de evaluare domnul consilier local 
Creta Petru ~i ca membru de rezerva domnul consilier local Olar Partenie. 

Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt intervenli, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la 
vol proiectul de hotarire, in forma modificata privitor la redeventa si compelatarea comisiei de evaluare a ofertelor ~i 
desfa~urare a licita\iel de concesionare cu un consilier local ~i un consilier local de rezerva. 

Secretarul general al comunei, aduce la cunostin\a consilierilor prezen\i, cvorumul necesar adoptarti acestui 
proiect de hotar~re 

in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" 
si nici o "abtinere" din cei 10 consilieri local!, prezen\i la sedinta de consiliu local. 

ln continuare presedintele de sedin\a, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv: 

4.Proiect de hotarire privind organizarea retelei scolare in comuna Sieut pentru anul scalar 2022-2023. 
Se prezinta de catre initiator Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare, cu precizarea ca materialul 

supus dezbateri de la acest punct din ordinea de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local. 
Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, a proiectului de hotarare emis de 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local, care are aviz favorabil, fara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Domnul Gotea Dumitru - Secretarul general al comunei, prezinta cum este organizata inva\amantul 
preuniversitar de stat la nivelul comunei $ieu\, conform documentelor anexate la proiectului de hotarare, ca Scoala 
gimanaziala din localitatea $ieu\, este unitate cu personalitatea juridica, cu invatamant pre~colar, primar ~i gimnazial, 
avand subordonate cele cele trei ~coli, fara personalitate juridica, respecliv: Scoala Gimnaziala din localitatea Sebi~. 
cu invatamant prescolar, primar ~i gimnazial ~i $colile primare din localita\iile Ru~tior ~i Lunca, cu invatam~nt 
prescolar ~i primar. 

Presedintele de sedin\a, solicita daca sunt interventi ~i oblecti la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, care arata ca inva\amantul preuniversitar de stat din comune $ieu\, cu 

cadre didactice care fac naveta ~i o parte din acestia suplinitori, calitatea inva\amantului din comuna lasa de dorit. 
Nu este de acord cu cazurile de mutare a elevilor dintr-o ~coala in alta sau dintr-o comuna in alta, exemplific~nd ca 
la ora actuala sunt 5 elevi care s-au mutat de la Sieut la $ieu ~i un elev cares-a mutat de la $ieu la $ieu\. Arata 
faptul ca in mai multe seri la rfmd in scoala de la $ieut, ardeau becurile in mai multe clase ~i solicita primariai sa 
verifice acest fapt pe viitor. Arata ca tn modul in care mergem la ora actuala, pe viitor nu vom mai avea elevi ~i din 
aceasta cauza, unele scolii din cadrul comunei, se vor desfin\a. 

Sunt mai multe discuti pe tema taptului ca numarul de elevi din cadrul comunei, este intr-o continua scadere. 
Domnul Dumbravan loan, care se refera la faptul ca atata limp cat politicul intervine in procesul de 

inva\amant, elevi var avea de suferit ~i calitatea inva\amantulul va fi foarte slaba. lnva\amantul a~a este ~i la nivel 
local, judetean sau na\ional ~i este din ce in ce mai slab ~i calitatea acestuia scade in conlinu ~i din cauza pregatiri 
cadrelor didactice. 

Domnul primar arata ca din punct de vederea a administrativ, legal de lemnul de foe pentru ~colile din 
comuna, pentru perioada timpului rece, a facut tot posibilul sa asigure lemnul de foe pentru iarna la toate ~colile din 
comuna, dar este nemultumit de activitatea oamenilor de serviciu de la ~coala din $ieu\ si ~coala Rustior, care nu au 
taaat si depozitat lemnul de foe in magazia ~colilor sa fie ferit de intemperi si de buna calitate, aceste ~coli avand 
probleme privind asigurarea calduri c orespunzatoare in salile de clasa, fapt ce ii va duce la cunostinta conduceri si 
consiliului de administratie a ~colii gimnaziale $ieut, in vederea luarii de m~suri administrative, lmpotriva acestor 
persoane. 



Dupa ce presedintele de sedin\a, constata ca nu sunt interven\i, obiectii, discu\ii sau intrebari, supune la 
vat proiectul de hatarire, in farma prapusa de primarul comunei. 

Secretarul general al comunei, aduce la cunastinta cansilierilor prezen\i, cvarumul necesar adaptarii acestui 
proiect de hotarare 

in urma vatului proiectul de hatarare, este aprobat, cu un numar de 10 voturi "pentru" nici un vat "impatriva" 
si nici o "abtinere" din cei 10 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 

in continuare presedintele de sedin\a, solicita trecerea la punctul urmator din ordinea de zi, respectiv: 
5. Diverse; 
Domnul Simionca loan, ii preda secretarului general a comunei un label nominal, semnat de 15 locuitori din 

satul Sebi9 de pe stada sa, in care sens solictita schimbarea denumiri strazii din ,.Preot. laanichie Graze· 9i ,.Preat 
Graze" ~i solicita a se face de indata toate demesrurile in vederea schimbari denumiri strazi pe care locuie9te. 
Sunt mai multe discu\ii pe acesta tema privind schimbarea unor denumiri de strazi din comuna. Domnul Andrecut llie 
arata ca nu este de acord cu schimbari de denumiri de strazi, la fiecare legislatura 9i considera ca hotarare adoptata 
este buna. 

Domnul Andrecut llie care arata faptul ca in 2022, expira unele contracte de inchiriere de pa9uni comunale 
inchiriate la locuitorii din satul Lunca 9i sa se demareze procedurile privind scoaterea la licitatte a acestor suprafate 
de pa9une ca fermieri sa se incadreze in termenele de depunere a cererilor la APIA T eaca 

Domnul primar prezinta spre aprobare urmatoarele cereri: 
- Cererea lui Gordon Dumitru care solicita mic~orarea taxei de inchiriere stabilita prin 

contractual de inchiriere si prezinta unele aspect privind modul de administrare a imobilul ,,Grajdiul taurilor din 
Rustior". Sunt mai mulle discuti pe acesta tema privind administrarea acestui imobil. inturcat se constata ca cererea 
sunumitului este adresata primarului comunei 9i nu consiliului local, acesta se redic\ioneaza spre rezolvare 
primarului comunei. 

- cererea lui Horvat Calin, care solicit atribuirea unui loc de casa in vederea ridicari unei case de locuit. 
Crerea care nu se aproba motivat de faptul ca solicitantul, nu are domiciliu in comuna $ieu\ avand domiciliu in 
comuna $ieu ~i comuna $ieu\ nu dispune de terenuri cu destina\ia de atribuire penlru loc de casa. 

- cererea Postului de politie Sieut prin care solicta renovarea cladiri in care funclionaza in acest moment, 
respective: fostul sediul al CAP $ieu\, prin lucrarii de reabilitarea exlerioare 9i interioare. 

Oomnul Primar arata faptul ca reabilitarilr solicitate, trebuie cuprinse intr-un program de investitii si nu are 
bani suficien\i, destinati prin bugetul local ~i prevederile pe anul 2022, pentru reabilitarea acestui obiectiv, fapt pentru 
care a propus ca Postul de Polilie sa fie mutat din acesta locatie in unele spa\ii libere 9i diponibile de la masarda 
cladiri Dispensarului medical uman $ieu\, cladire care a fost recent reabilitata prin fonduri Guvernamantale, care are 
asigurate toate utilita\iile: curent, apa, canalizare, incalzire oentrala ~i internet. Sunt intrebari din partea consilierilor 
cate spa\ii sunt libere in masarda Dispensarului uman $ieut ~i primarul raspunde ca sunt doua cabinete medicale cu 
sala de asteplarea ~i grupuri sociale, un cabinat medical cu o incapare 9i un alt cabinet medical cu 2 Tncaparii, iar 
spa\iul propus pentru Postul de Politie ~ieut este in cabinetul cu cele 2 camere. Consiliu local este de acord cu 
propunerea primarulul. 

Domnul Simionca Marin Griqore, solicita a Ii se explica locuitorilor din comuna cand ace9tia fac plata 
impozitelor la caserie, din ce se compune toate aceste datorii calre bugetul local(impozitele si taxele locale) sau sa Ii 
se emita in~tintari de plata cu ce datori figureaza in eviden\ele fiscale ale primariei ~i sa fie inaintatea fiecarui 
contribuabil din comuna. 

Domnul Dumbravan loan, care arata ca este nemul\umit de modul cu se face activitatea de dezapezire in 
comuna, prin faptul ca unele strazi nu au fost ~i nu sunt cura\ate de zapada, dand unele exemple in acest sens. Sunt 
unele discu\ii pe aceasta tema, intre viceprimarul comunei 9i domnul Dumbravan loan. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, care arata tot aceasta situatie cu dezapezirea, la fel dand unele example 
in acest sens din satele comunei. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, Primar comunei, arata a actionat in continu cu utilajul din dodare si alte utilaje 
impovizate, pentru tndepartarea zapezi de pe carosabilul drumurilor comunale, strazi ~i ulite ~i actioneaza in continu 
chear si pe limp de noapte, prioritatea zero fi ind drumul comunal Rustior-Lunca, unde se ac\ioneaza in continu, zi 9i 
noapte. Totodata prezinta ce cantitate de material antiderapant are tn sloe ~i unde este depozitat acest material si 
face ca acest material antiderapat sa ajunga pana la terminarea timpului rece. 

Domnul Olar Partenie care arata ca podul de cale ferata de peste Raul $ieu este pus in pericol prin faptul ca 
apa a sapat la baza piclorului ~i este 9i o surpare de mal si solicita a informa Sectia L8 CFR ~i picherul de zona 
penlru aceasta situa\ie. . 

Domnul Socaciu Oumitru Marius care intreaba care este situalia cu lemnul de constructive de la Biserica 
Sieut, la care primarul i i raspunde ca tot materialul solicitat de blserica, este adus ~i depozitat in curtea biserici. 



Domnul Cotoc lulian, care tntreaba care este situatia cu paza c~mpulul, daca se va mai race contract cu 
aceea firma de paza, la care primarul it raspunde ca nu toti locuitorii din toate satele doresc a se face contract de 
paza cu firma specializata ~i crede ca numai satul $ieut va ramane singur sat cae doreste acest tip de paza a 
cftmpului ~i la suprafata agricola nu crede ca firma respective la vani sa faca paza pe o perioada de 3 luni primavera 
si 3 luni toamna, moliv pentru care creda ca se va renunla al acest mod de paza. 

Dup~ ce domnul Crela Petru, Presedintele de sedinta, constata ca nu mai sunt alte discu~, interven\i, oblectil 
sau intrebari, punctele inscrise pe ordinea de zi. fiind epuizate, declara lnchise lucrarile ~edin\ei ordinare a 
Consiliului Local. 

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

iNTOCMIT, 
Secretar ~neral aJ comunel ~leut, 

Go'lea Durniw-. , 

rn Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 27 lanuarie 2022, a fost aprobal, in forma prezentala, in sedinta extraord nara 
a Consillulul Local 9leut, din 10 Februarje 2022, cu numar de~ voturi ·pentrtl', ~ "impotriva· ~i Q ·at1inerif, de catre cei ~ oonsHleri locali, 
in functie prezen\j tn sala de sedintA. 

ln conformltale cu d1spozi~~e art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta dedzionala ln admlnistraija publica, cu modificari1e 
si oompleta,ite ullerioare, se va pub0ca la sed1ul Primariel ~ieut ~ pe site-ul propriu: www.pnmariasieut ro 




