
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-N.AS.AUD 
UAT · COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.AG/1651/1 din 26.05. 2022 

PROCES - VERBAL 

lncheiat azi, Joi 26 Mai 2022, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\. 
Din totalul de 11 consilieri locali 1n func\ie, sunt prezen\i la sedin\a Consiliului local, 9 consilieri locali, 

respectiv:- Andrecu,t /lie-Julian, Catoe Julian, Cre,ta Petru, Olar Parlenie, Simionca Florin-lone/, Simionca Gavril, 
Simionca loan, Simioanca Marin-Grigore Socaciu Dumitru-Marius, lipsa fiind 2 consilierii, respectiv: Dumbravn loan, 
Soimusan loan. 
' ' 

Sedin\a este publica 9i se desfa§oara 1n sala de sedinte a Consiliului local $ieu\, cu prezenta fizica a 
consilierilor locali. 

Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.59 din 19.05.2022, prin 
convocatorul nr.1595 din 20.05.2022 9i invitatia nominala la sedin\a nr.1596 din 20.04.2022, 1naintata fiecarui 
consilier local, 1n parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local. 

Publicarea sedin\ei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut 1n conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi§are la avizierul institutiei ~i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

La sedin\a participa de drep~ domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieu\ 9i domnul Gotea 
Dumitru, secretarul general comunei. In calitate de invitat, participa domnul Demian Grigore Adrian, Seful Ocolului 
silvic Valea Sieului RA Bistrita. 

Secretarul general al comunei arata ca este 1ntrunit cvorumul legal, 9edinta este statutara, §i 19i poate 
1ncepe lucrarile. Sedin\a consiliului local este publica. 

Presedintele de sedinta solicita consilierilor locali, daca au de facut unele eventuale obiec\iuni, la procesul
verbal al sedin\e anterioare (sedin,ta odinara din data de 28.04.2022 care se afla rn mapa de sedin,ta, primita de 
fie care consilier local). 

Presedintele de sedin\a constata ca nu sunt obiec\iuni, comentarii, la procesul-verbal al sedin\ei anterioare §i 
supune la vot, 1n forma prezentata. 

In urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 9 voturi "Pentru, nici un vot "lmpotriva" 9i nici o 
"Abtinerf, din totalul de 9 consilieri locali 1n func\ie perezen\i la sedinta. 

In continuare presedintele de sedinta, spune spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiectul de hotarare nr.1572 din 17.05.2022, privind aprobarea planului de analiza §i acoperire a 
riscurilor 1n comuna Sieut; 

o I 

- Initiator: Primarul comunei $ieut; 
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

2. Proiectul de hotarare nr.1150 din 04.04.2022, privind solicitarea includerii a suprafe\ei de 136,76 ha 
pa9une 1mpadurita, proprietate publica, a comunei $ieu\, 1n fondul forestier 9i aprobarea 1ntocmiri unui 
amenajament silvic 

- Initiator: Primarul comunei $ieut; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

3. Proiect de hotarare nr.1573 din 17.05.2022, privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" §i a Devizului general al obiectivului de investitie ,,Extindere re,tea de 
alimantare cu apa potabila rn comuna $ieuf, Judetul Bistri,ta-Nasaud" 

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

4. Proiectul de hotarare nr.1542 din 13.05.2022, initial de Primarul Comunei $ieut privind aprobarea 
investitiei ,,REABILITARE MODERATA A CAMINULUI CULTURAL RUST/OR NR.136A PENTRU A IMBUNATATI 
SERVfCIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI $IEUT JUDETUL 8/STRITA NASAUD", a cheltuielilor 
aferente acestuia, precum 9i implementarea proiectului prin Planul national de redresare §i rezilienta, 1n cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local 

- Initiator: Primarul comunei $ieut; 
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate ale Consiliului local; 

5. Diverse; 



Su pus la vot, proiectul ordini de zi, este aprobat cu un numar de 9 voturi "pentru" nici un vot "impotriva" si nici 
o "abtinere" de catre cei 9 consilieri locali, Tn functie, prezenti la sedinta. 

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

1. Proiectul de hotarare nr.1572 din 17.05.2022, privind aprobarea planului de analiza si acoperire a 
riscurilor Tn comuna Sieut; 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament $ifsau 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 Gotea Dumitru 
secretarul general al comunei $ieut 9i prezinta Tn mare proiectul Planului de analiza $i acoperire a riscurilor Tn 
comuna $ieut, facand o prezentare suscinta a acestuia. 

Presedintele de sedinta, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Sunt unele discuti $i Tntrebari pe tema apari\iei unor posibile riscuri la nivelul comunei $ieu\, majoritatea 

acestora fiind incendiile, femonemele meteorologice periculoase, viituri mari de apa pe Ralul $ieu si afluianti 
acestuia, care Tn ultimi anii au produse insemnate pagube la nivelul comunei. 

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i, obiectii, discu\ii sau Tntrebari, supune 
la vot proiectul de hotarire, Tn 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 "Tmpotriva" si 
nici o "abfinere", din totalul de 9 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local. 

In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentare~ spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 
la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv: 

2. Proiectul de hotarare nr.1150 din 04.04.2022, privind solicitarea includerii a suprafetei de 136,76 ha 
pasune Tmpadurita, proprietate publica, a comunei Sieut, Tn fondul forestier si aprobarea Tntocmiri unui 
amenajament silvic 

Se prezinta raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, fara nici un amendament $ifsau 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. 

Secretarul general al comunei prezinta raportul de specialitate. 
Domnul Demian Grigore Adrian Seful Ocolului silvic Valea Sieului RA Bistrita, fiind invitat la acesta sedinta 

face unele precizari Tn legatura cu necesitatea aprobari acestui proiect de hotarare 9i prezinta starea de fapt a 
acestei suprafete de pa$une Tmpadurita. Arata ca suprafata respectiva este de 136,6 ha 9i chear Tn data de 24 $i 25 
mai 2022, au facut un control la fata locului, Tmpreuna cu reprezentanti de la Garda forestiera Bistrita Nasaud si 
s-a constata ca majoritatea arborilor de pe aceasta suprafata, au consistenta mai mare de 0,4 grosime 9i 
Tndeplineste toate condi\iile de a fi incadrata ca padure 9i a fi cuprinsa in fondul forestier na\ional. 

Tododata suprafata respectiva, este inclusa Tn Ariile nationale protejate, Situl 11Natura 2000-Cu9ma", motiv 
pentru care nu se pot face taieri rase 9i/sau defi9ari masive, pentru a fi redata din nou ca pa9une 9i trebuie luata Tn 
preluata de urgen\a Tn paza si administrare silvica conform Contractul de administrare, Tncheiat Tntre Ocolul Silvie 
Valea $ieului RA $i Primaria comunei $ieut. Face precizarea ca cheltuielilie cu paza si administrarea a acestei 
suprefete raman acelesi 9i nu se majoreaza. 

Presedintele de sedinta, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct. 
Domnul Andrecu\ llie, care arata ca aceasta suprafata de pa9une comunala Tndeplineste condi\iile de padure 

9i trebuie incusa Tn fondul forestier. Locuitori satului Lunca au fost consultati printr-o adunare publica $i toti au fost de 
acord ca aceasta suprafata sa fie trecuta Tn fondul forestier national, ca padure. Cheltuielile cu defisarea acesteei 
suprafete sunt foarte mari si fiind inclusa Tn Ariile nationale protejate, Situ! 11Natura 2000-Cu9ma" nu se pot face 
aceste defisari pentru a fi redata Tnapoi ca suprafata de pa$une. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, Tntreaba, care vor fi costurile 9i taxa de administrare/ha de padure dup ce 
acesta suprafata de 136,6 ha va fi preluata 1n paza si administrare silvica 1n plus fata de cea existenta 1n contractual 
initial. 

Domnul Demian Grigore Adrian Seful Ocolului silvic Valea Sieului RA Bistrita, arata 9i precizeaza 1nca o data 
ca nu vor fi conturi 1n plus care sa le suporte comuna $ieu\, prin includerea acestei suprafete, 1ntrucat nu se var 
angaja al\i padurari noi la acesata suprafata de padure $i va fi preluata de padurari ocolului existenti 1n zona. 



In continuare aduce la cunostin\a consilierilor locali ca posibilitatea de a se accesa fonduri prin APIA cu zona 
de linsite, intrucat supfatele existente in urma unor evaluariisunt foarte mici care indeplinesc aceste condi\ii 9i la 
pre\urile care sunt acum pe piata lemnului 9i cum se vinde lemnul pe picior, la ora actuala nu se merita a se accesa 
aceste categori de subven\ii de la APIA. 

Sunt discuti in cadrul consiliului local ca an de an suprafatele de pa9une sunt intr-o continua scadere, mai 
mult in zona montana din cauza ca vegetatia forestiera se dezvolta foarte tare 9i cei ce au pa9uni inchiriate, nu le 
cura\a, ~i nici nu mai sunt solicitate pentru a ti inchiriate, din acesata cauza. 

Domnul Socaciu Dumitru Marius, intreaba ce partizi sunt in exploatare 9i care este pretul de valoriticare a 
materialului lemnos 9i ce se intampla cu drumurile forestiere, care in zona montana, sunt aproape impracticabile. 

Domnul Demian Grigore Adrian Seful Ocolului silvic Valea Sieului, prezinta in continaure ce partizi sunt in 
exploatare din fondul forestier al comunei $ieut. Pretul mediu a lemnului valoriticat de Ocolul silvic Valea Sieului 
este de 259 lei/me. 

Arata in continuare ce suprafete de fond forestier au fost impadurite din nou in aceasta primavara 9i ce 
amenajari s-au realizat si se realizeaza in acest an. 

In legatura cu drumurile forestiere domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, arata faptul ca au avut sucesiv mai 
multe intalniri pe acesta tema, cu alte comune din zona montana, atat la Vatra-Dornei cat 9i la Topli\a, cu UAT-urile 
din zona mun\ilor Calimani, din judetele Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures 9i Harghita, unde au fost de fa\a si 
parlamentari din aceste jude\e 9i sau purtat discu\i pe aceasta tema, precum si pe tema unor investitii de mare 
anvergura cu posibilitatea infintatrii unor parti de schi in zona Muntilor Calimani. 

In cadrul consiliului local, sunt discu\i pe tema zonei cuprinsa in Parcului National Calimani, unde comuna 
$ieu\ are mari suprafate de padure si unde sunt mari restric\i 9i nu avem nici un beneficiu 9i nici un venit din aceste 
suprafate care sunt cuprinse in pare 9i in acest sens trebuie intervenit la parlamentari no9tri pentru a se legifera 
posibilitatea subven\ionari acestor restrictii cu bani de la Guvern. 

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 ti 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 8 voturi "pentru", 0 voturi "Tmpotriva" si 
1 "abfin~re"(Simionca Marin Grigore), din totalul de 9 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 3, din ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiect de hotarare nr.1573 din 17.05.2022, privind aprobarea Cererii de tin an tare prin Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" si a Devizului general al obiectivului de investitie ,.Extindere retea de 
alimantare cu apa potabila Tn comuna Sieut, Judetul Bistrita-Nasaud" 

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 moditicare, 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 tiecarui consilier local. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de Domnul Ivan Mihai 
Gheorghe, care arata ca urmare a implemantari proiectului de investi\ii 11 Construire retea publica de apa, apa 
uzata menajera 9i statie de epurare Tn comuna $ieuf judeful Bistrifa-Nasaud", finantat din fonduri Europene, au 
ramas fara conducta de distribu\ie apa potabila un nu mar de 1 O strazi din satele $ieu\, Ru9tior si Sebi9, 
unde necesita a fi insatalata o conducta de alimentare cu apa Tn lungime totala de 1812 m. 

Valoarea proiectului .,Extindere re\ea de alimantare cu apa potabila in comuna $ieu\, Judetul Bistri\a
Nasaud", este de 2.051.613,05 lei, cu TVA inclus din care: finantarea de la bugetul de stat suma de 
1.873.113,05 lei 9i cofinantare din bugetul local suma de 178.500,00 lei, motiv pentru care s-a venit Tn consiliul 
local cu acest proiect de hotarare, spre aprobare, intrucat exista posibilitatea tinan\ari acestuia prin Programul 
national de investitii "Anghel Saligny" 

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

proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei. 
Secretarul comunei anunta ca proiectul de hotarare poate ti 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 "Tmpotriva" si 

nici O "aefinere", din totalul de 9 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 4, din ordinea de zi, respectiv: 



4. Proiectul de hotarare nr.1542 din 13.05.2022, initial de Primarul Comunei Sieut privind aprobarea 
investitiei ,.REABILITARE MODERATA A CAMINULU/ CULTURAL RUST/OR NR.136A PENTRU A fMBUNATATI 
SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI S/EUT JUDETUL 8/STRITA NASAUD" a cheltuielilor 
alerente acestuia, precum si implementarea proiectului prin Planul national de redresare si rezilienta, in cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10- Fondul local 

Se prezinta raportul de avizare lavorabila, al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, privind 
proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament $iisau propunere de modificare, adusa acestuia. 

Se prezinta Proiectul de hotarare $i Releratul 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 Ivan Mihai 
Gheorghe, primarul comunei, care arata ca a incercat a initia mai multe proiecte prin PNRR, ala! cu pistele de 
biciclete, la care confinatarea comunei se rida la cvonsturii mai mari si nu merita 9i nici nu ne putem incadra in 
criteriile de eligibilitate, precum 9i nici nu exista spatiu suficient In domeniul public pentru amplasamentul 9i 
amenajarea acestor piste de biciclete . 

Arata ca prin consultarea cu o firma In domeniul construc\iilor singura solutie, pentru acessa fonduri prin 
PNRR ar fi un proiect de reabilitare a Caminului cultural din satul Rustior, singurul care a ramas nereabilitat din 
cladirile administrate de consiliu local, motiv pentru cares-a venit in consiliu local cu aces! proiect de hotarare. 

Din unele calcule rezulta laptul ca In cadrul proiectului au ramas unele fonduri $i poate fi inclusa si o alta 
cladire adminislrativa din cadrul comunei pe langa Caminul cultural Rustior 9i In aces! sens a cuprins tot In aces! 
proiect si cladirea Primariei, prin aces! program. 

Prin aces! proiect se va reabilita localul Caminului cultural din satul Rustior, prin lucrarii de imbunata\ire 
performanei energetice prin anveloparea cladiri 9i relacerea latadei, montare de panouri fotovoltatice si refacerea 
instalatilor electrice sanitare si de lncalzire 9i la sediul Primariei comunei $ieu\, prin lucrarii de imbunata\ire 
performanei energetice prin lnlocuirea geamurilor de la birourile de la parter, etaj 9i masarda, lucrari de izolare a 
plan$eului 9i a peretilor la masarda cladiri, montare de panouri fotovoltatice si relacerea instalatilor electrice sanitare 
si de lncalzire din cadrul cladirii. 

Valoarea eligibila a proiectului ,,Reabilitarea moderata a ,,CAMINULUI CULTURAL RUSTIOR NR.136A" si 
reabilitarea moderata a ,,PRIMARIEI" pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul comunei Sieut, judetul 
Bistrita-Nasaud", este de 324.770,00 euro Iara tva, din valoare totala investitie de 388.893,27 euro Iara tva. 
cu finantare prin accesare a fondurilor europene alerente Planului Na\ional de Redresare 9i Rezilien\a in cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10- Fondul local. 

Totodata prin aces! proiect se vor instala 9i monta in cadrul comunei $i doua stajii de rencarcare pentru 
masini electrice, proiect despre care s-a vorbit intr-o sedin\a extraordinara anterioara. 

Presedintele de sedinja, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct. 
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! interven\i, obiecjii, discu\ii sau intrebari, supune la vol 

proiectul de hotarire, in lorma 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 "impotriva" si 

nici o "a~/inere", din totalul de 9 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: 
5. DIVERSE; 
Presedintele de sedin\a, solicita pe rand, consilierilor locali prezen\i la sedin\a, daca au de lacut unele 

declaraji politice, lntrebari sau interpelari. Se inscriu la discujii: 
Domnul Simionca loan, care solicita interventia cu blodoexcavatorul pe drumul de la Sebi$ din Ascunsa. 
Domnul Andrercut llie care solicita interven\ia cu blodoexcavatorul la drumul de la conducta de apa a 

localita\ii. Arata In continuare ca apar probleme in care unele persoane acupa domeniul public al comunei si solicita 
interven\ia Primarului comunei, la aceste cazuri. 

Domnul Simionca Gavril care solicita interventia cu blodoexcavatorul pe drumul de la Sebi$ din Paraul 
Prisaci. 

Domnul Cotoc Julian arata laptul ca la ce lucrarii sun! de executat, la ora actuala In cadrul comunei, ar fi 
necesar pe langa buldoexcavator achizitionarea a unei autobasculante. 

Domnul Creta Petru arata o problema lagata de trecerea animalelor satului Rustior de pe pa$unea Fata 
Bochi, la adapatoare in Valea Sieului, unde Primaria comunei $ieu, a ingustat aceasta trecatoare, fa\a de cum era 
in anii trecuti $i solicita interventia la comuna $ieu pentru rezolavrea acestui caz. 



Domnul Olar Partenie, care arata problema de la podul CFR de peste Valea $ieu, care este pus in pericol 
din cauza viiturilor care au avut lac pe raul $ieu, motiv pentru care poate fi inchisa circulatia trenuirilor. 

Domnul Socaciu Dumitru Marius solicita interventia cu blodoexcavatorul la drumul din Ratul Popesc , care 
este aproape impracticabil. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primarul comunei, raspunde la toate interventiile facute de domni consilieri 
locali ~i arata ca va interveni cu buldoexcavatorul din dotare, pe toate drumurile aratate, in limita timpului si a 
diponibilitatiilor financiare la aces! capitol. 

In lagatura cu adapatoarea de la Sieu, arata daca nu cumva in decursul timpului a existat cumva, o 
intelegere intre cele doua primari, $ieu si $ieut sau intre cele doua sate $ieu si Rustior, in aces! sens si am avea 
aceste documente in aces! sens se poate interveni la Primaria comunei $ieu pentru posibilitatea negocieri acestei 
trecatori, astfel nu vede cum se poate rezolva aceasta problema. 

Domnul Gotea Dumitru secretarul comunei arata ca in aceasta problema el nu are cunostinta de unele 
eventuale intelegeri, scrise sau ne scrise, privind trecatoare de la Sieu, numai daca aceste intelegeri poate s+au 
facut prin anii 1980 sau mai inainte, in timul colctivizarii si pe timpul IAS-urilor, cand el nu era in functie ca secretar 
de comuna. 

Domnul Ivan Mihai Gheorghe, in legatura cu podul CFR de la Valea Sieului, arata ca a avut unele intalniri la 
fata locului si discuti cu reprezentanti Regionalei CFR Cluj. Aple Romane SGA Bistrita Nasaud ~i cei de la Sectia L8 
CFR Bistrita, privitor la starea de fapt a podului respectiv ~i arata ca lucrarile care necesita a fi efectuate la acest 
pod CFR. cad in sarcina Regionalei CFR Cluj. prin Sectia L8 Bistrita ~i noi nu putem face nimic in aces! sens. 

Dupa ce pre~edintele de sedinta, domnul Simionca Marin Grigore, consulta pe rand consilieri prezenli ~i 
constata ca nu mai sunt alle discu\ii, intrebari ~i interpelari, 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. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
?im1onGa M~rin Grigore 

iNTOCMIT, 
Secretar g~neral a;I comunei ~ieut, 

Gotea Dumitw 

NOT A: Procesul-verbal al sedintel ORDINARE, din 26 Mai 2022, a fost aprobat, in forma prezentata, in sedin!a ordinara a 
Consiliului Local $ieu\, din 24 lunie 2022, cu numar de ~ voturi "pentnt, nlcl un vot, "impotriva· ~1.1 "abtinere·(oumbravan loan}, din eel 
~ consilieri locali, in functie, prezen\i in sala de sedin\a. 

in conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei $ieu1 ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro 




