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PROCES - VERBAL 

lncheiat azi Joi 10 Februarie 2022, cu ocazia sedinjei EXTRAORDINARE a Consiliului local $ieuj. 
Sunt prezen\i la sedinja Consiliului local, din 11 consilieri locali in tunc\ie, sunt prezen\i la sedinja 8 

consilieri, respectiv: - Cotoc Julian, Crefa Petru, Dumbravn Joan, Olar Parlenie, Simionca Florin-lone/, Simionca 
Gavril, , Socaciu Dumitru-Marius, lipsa fiind domnii consilieri locali Andrecu/ /lie-Julian, Simionca loan ~i $oimu~an 
loan. 

Sedinja este publica J;ii se desta~oara in sala de sedinje a Consiliului local $ieu\, cu prezenja fizica a 
consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale l;ii purtarea de masca de protec\ie. 

Convocarea s-a tacut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.25 din 04.02.2022, prin 
ConvocatomLnr.401.din 04.02,2022 J;iLlnvitatianr.402 ... .din.04.02.2022,Jnaintata ... fiecarui. consilier.local, .. !n .. parte, 
precum J;ii invitajiilor la sedinja de consiliu local. 

Publicarea sedinjei J;ii a proiectului ordinii de zi, s-a tacut in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, 
prin afi~are la avizierul instilu\iei ~i prin publicarea pe site-ul Primariei comunei $ieu\. 

La sedinja participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei 9ieuj, Gotea Dumitru 
Secretarul general al comunei. Ca invitati la sedinja participa domnul Simionca Alexandro, contabil in cadrul 
Primariei comunei $ieu\; 

Secretarul comunei arata ca este intrunit cvorumul legal, J;iedin\a este statutara, ~i i9i poate incepe lucrarile. 
Secretarul general al comunei aduce la cunosti\a consilierilor locali ca mandatul domnul Cre\a Petru, in 

calitate de pre9edinte de sedinja, a expirat J;ii este necesar a se alege un nou pre9edinte de sedinja. 
Se solicita propuneri pentru alegerea presedintelui de sedin\a. 
Domnul consilier, Simionca Florin-lone!, propune pentru funcjia de presedinte de sedinja pe domnul 

Dumbravan loan, consilier local ales pe listelf: Alianta pentru $ieuj (PSD-ALDE). Alie propuneri nu se mai tac. 
Se supune la vot propunerea facuta. In urma votului, cu un numar de 8 voturi ,,Pentru, nici un vol "impotriva" 

J;ii O "Abfineri, din totalul de 8 consilieri locali in func\ie, perezen\i la sedin\a, este ales domnul Dumbravan loan, 
consilier local ales pe listele Alianta pentru $ieut (PSD-ALDE), Presedintele de sedin\a, pe o perioada urmatoarelor 
3 luni. 

Pre9edintele de sedin\a intreaba daca consilieri locali au de facut unele comentari cu privire la procesul 
verbal al sedintei ordinare din 27.01.2022. Se constata ca nu sun! obiec\ii, comentari la procesul-verbal ~i supune la 
vot, in forma prezentata. ln urma votului, procesul-verbal este aprobat cu un numar de 8 voturi ,,Pentru, nici un vol 
"impotriva" 9i O "Abjineri, din totalul de 8 consilieri locali in tunc\ie perezen\i la sedin\a. 

Presedintele de sedin\a, in continuare, spune spre aprobare, urmatorul: 

PROIECT DE ORDINE DE 21: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exerci\iului bugetar pe anul 2021 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei $ieu\, pe anul 2022 
Consilieri locali solicita introducerea pe ordinea de zi a punctului: - Diverse 
Supus la vol, proiectul ordini de zi, este aprobat cu un numar de 8 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si nici 

o "abtinere" de catre cei 8 consilieri locali, in functie, prezen\i la sedin\a. 
ln continuare pre9edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse 

la punctului 1, din ordinea de zi, respectiv: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021 
Se prezinta de catre initiator Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare, cu precizarea ca materialul 

supus dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este in mapa de sedinja 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, tara nici un amendament ~i/sau propunere de 
modificare, adusa acestuia. 

Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de domnul Simionca 
Alexandro consilier superior- contabil set, care prezinta toate cifrele din executia bugetului local al comunei $ieu\, pe 
anul 2021, atat la partea de venituri cat 9i la partea de cheltuieli, pe capitole J;ii subcapitole bugetare. 



Presedintele de sedin\a solicita daca sunt intervenjii de facut din partea consilierilor locali prezen\i. 
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, care lntreaba daca salariile personalului din lnvajamant sunt cuprinse In 

executia bugetara ~i In bugetul local. Domnul Simionca Alexandru, contabil, Ii raspunde ca personalului din 
lnva\amant, salariile se stabilesc de catre lnspectoratul $colar Judetean ~i se platesc de catre Scoala gimnaziala 
$ieut, din sumele destinate lnva\amantului, o data cu adoptarea bugetului local, care se face o data pe an, In care 
sens Scoala gimnaziala $ieut are rolul de ordonator tertial de credite. 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, lntreaba In continuare ce cheltuieli cuprind sumele la asistenta sociala din 
execujia bugetara, la care domnul Simionca Alexandru, contabil, Ii raspunde ca sumele la asistenja sociala, sunt: 
salariile ~i contribu\iile asistenjilor personali ai persoanelor cu handicap grav, indemniza\iile de insojitor ai 
persoanelor cu handicap grav ~i ajutorul de lncalzire. 

Presedintele de sedin\a solicita daca mai sunt interven\ii de facut la aces! punct din orinea de zi. 
Dupa ce presedintele de sedinja, 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 general al comunei, aduce la cunostin\a consilierilor prezenji, cvorumul necesar adoptarii acestui 

proiect de hotarare 
Tn urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 8 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si 

nici o "abtinere" din cei 8 consilieri locali, prezen\i la sedinja de consiliu local. 
. Presedintele de sedin\a,solicitaprezentarea spre dezbatere~iaprobaredocumentele cuprinse la punctului 

i, din ordinea de zi, respectiv: 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sieu\, pe anul 2022 
Se prezinta de catre initiator Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare, cu precizarea ca materialul 

supus dezbateri de la aces! 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 proiect este prezentat de domnul Simionca 
Alexandru, consilier superior - contabil sef, care prezinta proiectul de buget local al comunei $ieu\, pe anul 2022, 
atat la partea de venituri, cat ~i la partea de cheltuieli. 

La partea de venituri, prezinta ce sume s-au primit de la Bugetul de stat, prin Administra(ia Jude\eana a 
Finan\elor Publice Bistri\a-Nasaud, ce sume s-au primit de la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, precum ~i ce 
venituri sun! cuprinse a se realiza din veniturile proprii (impozitele ~i taxele locale). Pe parcursul prezentari cifrelor 
din proiectul de buget local pe anul 2022, partea de venituri, sunt interven\i din partea domnilor consilieri, respectiv: 

Domnul Socaciu Dumitru-Marius, care lntreaba, care sun! veniturile propuse a se realiza din venituri propri, 
respectiv: venituri pe proprietate, venituri pe mijloace de transport ~i alte venituri, la care domnul Simionca 
Alexandru, contabil, Ii raspunde ~i 1i indica unde se regasesc aceste venituri, In proiectul de buget pe anul 2022, la 
ce capitol bugetar din materialul primit de fiecare consilier local. 

Domnul Simionca Alexandru, contabil, prezinta 1n continuare cifrele din bugetul local pe anul 2022, la partea 
de cheltuieli, pe cele doua secjiuni: -Sec\iunea de func\ionare ~i Sec\iunea de dezvoltare, pe capitole ~i subcapitole 
~i pe principalele activita\ii, respectiv: autorita\i executive, lnva\amant, drumurii ~i poduri, situa\ii de urgen\a, mediu, 
cultura ~i culte. 

Se arata de catre primarul comunei ca In aces! an, a cuprins pentru cadastrul general al intravilanelor 
localitajiilor o suma de 98 mii lei, suma ce se va recupera de la OJCPI o data ce lucrarea de cadastru va fi 
receptionata. Pentru cadastru In extravilan, este propusa o suma de 110 mii lei, fonduri ce se vor primi de la bugetul 
de stat, prin OJCPI. 

Sun! mai multe discu\i In consiliul local pe tema cadastrului general In extravilan, prin fapul ca sunt 
masuratori topografice efectuate, In mai multe sectoare cadastrale din satele Lunca ~i Sebi~, de catre Pop Viorel, 
care a decedat ~i nu sunt nerecep\ionate de catre OJCPI, lucrari care la ora actuala, sun! ramase In stand-by ~i 
este lntrebarea ce va fi In continuare cu aceste sectoare. 

Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei arata ca In aces! an, la bisericile din comuna, a cuprins o 
suma totala de 36 mii lei. 

Presedintele de sedinja solicita daca mai sunt interven\ii de facut la aces! punct din orinea de zi. 
Dupa ce presedintele de sedinja, constata ca nu sunt interven\i, obiecjii, discu\ii sau lntrebari, supune la 

vol proiectul de hotarire, In forma propusa de primarul comunei. 
Secretarul general al comunei, aduce la cunostinja consilierilor prezen\i, cvorumul necesar adoptarii acestui 

proiect de hotarare 
Tn urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 8 voturi "pentru" nici un vol "impotriva" si 

nici o "abtinere" din cei 8 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local. 



ln continuare presedintele de sedinta, solicita trecerea la punctul urmator din ordinea de zi, respectiv: 
3. Diverse; 
Presedintele de sedinta, solicita pe rand, consilierilor locali prezenti la sedinta, daca au de facut unele 

declara\i politice, intrebari sau interpelari. Se Tnscriu la discutii: 
Domnul Olar Partenie , care se declara multumit de actiunile de dezapezire, in cadrul comunei, in acesata 

iarna. 
Domnul Simionca Gavril, care arata ca numitul Simionca loan intentioneaza a inchide un 

drum, prin amplasarea unei ferme zootehnice, 1n imediata apropriere a drumului care va afecata acest drum ~i 
solicita primariei sa verifice ~i sa aiba in vedere acest fapt. cand acesta va veni si va solicita autorizarea 
constructiilor respective, daca sunt legal amplasate sau nu. 

Presedintele de sedinta, solicita daca sunt alte interven\i. 
Dupa ce domnul Dumbravan loan, presedintele de sedinta, constata ca nu mai sunt alte discuti, interventi, 

obiec\ii sau intrebari, punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise lucrarile ~edin\ei extraordinare 
a Consiliului Local. 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
I 

Dumbravap loan 

iNTOCMIT, 
Secretar general al,f omunei ~ieu\, 

Glltea Dum1tru .--

NOTA: Procesul-verbal al sedintei EXTRAORDINARE, din 10 Februarie 2022, a fost aprobat, in forma prezentata, in sedin\a 
extraordinara a Consiliului Local $ieu\, din 28 Februarie 2022, cu numar de 10 voturi "pentnf, nici un vot. "impotriva· ~i nici o "ablinare·, 
de catre cei 10 consilieri locali, in functie prezenti in sala de sedin\a. 

1n conformitate cu dispozi\iile art. 11 din Legea nr. 52/2003, republlcata, privind transparen\a decizionala in administra\ia publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei $ieut ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro 




