
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD 
UAT - COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.AG/1565/1 din 16.05.2022 

PROCES - VERBAL 

incheial azi, Luni 16 Mai 2022, cu ocazia sedin\ei EXTRAORDINARE a Consiliului local $ieu\. 
Sunt prezen\i la sedin\a Consiliului local,8 consilieri din lotalul de 11 consilieri locali in func\ie, respectiv: -

Andrecuf 1/ie-/u/ian, Cotoc Julian, Crefa Petru, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, Simionca loan, Simioanca 
Marin-Grigore, Socaciu Dumitru-Marius, $oimw;an loan, /ipsa fiind domnii consilieri loca/i Dumbravn loan, Olar 
Partenie, Simionca loan 

Sedin\a este publica 9i se desfa§oara in sala de sedinle a Consiliului local $ieu\, cu prezenta fizica a 
consilierilor locali, cu paslrarea dislan\ei sociale 9i purtarea de masca de prolec\ie. 

Convocarea s-a in baza Dispozitiei primarului comunei Sieul cu nr . ...§§ din 13.05.2022, prin convocalorul 
nr.1547 din 13.05.2022 9i invita\ia nominala la sedin\a nr.1547/1 din 13.05.2022, inainlala fiecarui consilier local, in 
parte, precum si invilatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei 9i a proieclului ordinii de zi, s-a facut in conformitale 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 
Dumilru, secretarul general comunei. Nu sun! invita\i la sedin\a. Secrelarul general al comunei arala ca esle intrunit 
cvorumul legal, 9edin\a esle statutara, §i i9i poate incepe lucrarile. Sedin\a consiliului local este publica. 

Secrelarul general al comunei aduce la cunosti\a consilierilor locali ca mandatul domnul Dumbravan loan, in 
calilale de pre9edinle de sedin\a, a expiral 9i esle necesar a se alege un nou pre9edinle de sedin\a. 

Se solicila propuneri penlru alegerea presedinlelui de sedin\a. 
Domnul consilier, Simionca Florin-lonel, propune pentru func\ia de presedinle de sedin\a pe domnul 

Simionca Marin-Grigore, consilier local ales pe lislele Partidului National Liberal. Aile propuneri nu se mai fac. 
Se supune la vol propunerea facuta.1n urma volului, cu un numar de 8 voluri ,,Pentru, nici un vol "impolriva" 

9i O ''Ab/ineri, din lotalul de 8 consilieri locali in func\ie, perezen\i la sedin\a, esle ales domnul Simionca Marin
Grigore, consilier local ales pe lislele Partidului National Liberal. Presedinlele de sedin\a, pe o perioada urmaloarelor 
31uni. 

Domnul Simionca Marin-Grigore, presedinlele de sedin\a, spune spre aprobare, urmalorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiectul de holarare nr.1542 din 13.05.2022, privind aprobarea investi\iei "CONSTRUIRE STATII DE 
INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE IN COMUNA SIEUT, JUDETUL BISTRITA-NASAUD", a cheltuielilor 
aferenle acestuia, precum 9i implemenlarea proiectului prin Planul na\ional de redresare §i rezilien\a, in cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local. 

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

Supus la vot, proieclul ordini de zi, esle aprobat cu un numar de 8 voluri "pentru" nici un vol "impolriva" si 
nici o "ablinere" de catre cei 8 consilieri locali, in functie, prezen\i la sedin\a. 

Pre9edintele de sedin\a solicila prezenlarea spre dezbalere 9i aprobare documentele cuprinse la punctului 
.1, din ordinea de zi, respectiv: 

Domnul Primar Ivan Mihai gheorghe, primarul comunei §i initialorul proieclului de holarare, arala faplul ca 
acum inainte de a incepe sedin\a consiliuliu local, a avut o discu\ie lelefonica cu consultanlul privind implementarea 
aceslui proiecl de investiti din fonduri Europene prin PNRR, din care a rezullal faptul ca acesle tipuri de invesli\ii la 
nivel local se finanleaza daca se acceseaza alte tipuri investitii prin PNRR, si in conculzie nu mai esle necesar a se 
adopla, motiv penlru care solicita Consiliului local, aprobarea relrageri acestuia de pe ordine de zi a sedin\ei. 

Sunl mai multe discu\i pe lema insatalari in cadrul comunei a aceslor statii de incarcare penlru masini 
eleclrice. 

Presedinlele de sedin\a, supune retragerea acesluia de pe ordinea de zi a sedin\ei a Proiectul de hotarare 
nr.1542 din 13.05.2022, privind aprobarea investi\iei "CONSTRUIRE STATII DE INCARCARE PENTRU MASINI 
ELECTRICE IN COMUNA SIEUT, JUDETUL BISTRITA-NASAUD", a chelluielilor aferente acestuia, precum 9i 
implementarea proiectului prin Planul na\ional de redresare ~i rezilien\a, in cadrul apelurilor de proiecle 
PNRR/2022/C10, componenla 10 - Fondul local 



in urma votului proiectul de hotarare, este retras de pe orinea de zi a sedintei, cu un numar de 8 voturi 
"pentnl, 0 voturi "impotriva" si nici o "abJinere", din totalul de 8 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu 
local. 

Dupa ce pre~edintele de sedinta, domnul Simionca Marin-Grigore, consulta consilieri prezen\i ~i constata 
ca nu mai sunt alte discutii, Tntrebari ~i interpelari, punctele Tnscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise 
lucrarile ~edin\ei extraordinare a Consiliu lui Local. 

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

PRESEDINTE DE SEDINT A, 
Simionc~ Marin-Grigore 

iNTOCMIT, 
Secretar 1eneral j\l comunei ~ieut, 

,(S'Qtea DMnitru 

NOTA: Procesul-verbal al sedintei EXTRAORDINARE, din 16 Mai 2022, a fast aprobat, in forma prezentata, 
Tn sedin\a Ordinara a Consiliului Local $ieu\, din 26.062022, cu numar de ~ voturi "pentnl', nlcl un vot, 
u;mpofriva" ~i nici o "abtinere", de catre cei ~ consilieri locali, Tn functie prezenti in sala de sedinta. 

in conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra\ja 
publica, cu modificarile si completarile ullerioare, se va publica la sediul Primariei $ieu\ ~i pe site-ul propriu: 
www.primariasieut.ro 




