ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.AG/1688 din 22.04.2021
PROCES - VERBAL
Tncheiat azi, Joi 22 Aprilie 2021, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\.
Sunt prezen\i la sedinta Consiliului local, un numar de 11 consilieri localii, respectiv: - Andrecut llie-lulian,
Cotoc Julian, Creta loan, Creta Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Simioanca MarinGrigore, Socaciu Dumitru-Marius 9i $oimu 9an loan.
Sedin\a este publica 9i se desfa§oara in sala de sedinte a Consiliului local $ieut, cu prezenta fizica a
consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale 9i purtarea de masca de protec\ie.
Convocarea s-a facut in baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.47 din 15.04.2021, prin
convocatorul nr.1630 din 16.04.2021 9i invita\ia nominala la sedinta nr.1630/2 din 16.04.2021, !naintata fiecarui
consilier local, In parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local.
Publicarea sedin\ei 9i a proiectului ordinii de zi, s-a facut In 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 drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieut 9i domnul Gotea
Dumitru, secretarul general comunei.
Ca invitati la sedin\a, este prezenl domnul Simionca Alexandru, contabil sef.
Sunl prezen\i In sala de sedin\a 9i preo\ii parohi din Parohiile Ortodoxe $ieut, Ru 9tior-Lunca 9i Sebi 9.
Secrelarul comunei arata ca sunt prezenti to!ii consilierilor locali In func\ie, esle !ntrunil cvorumul legal,
9edinta este slatutara, §i poale !ncepe lucrarile.
Pre9edintele de sedin\a !ntreaba daca consilieri locali au de facul unele comentari cu privire la procesul
verbal al sedinlei anlerioare. Se conslata ca nu sunl obiec\iuni, comenlari la procesul-verbal al sedin\ei anterioare §i
11 supune la vot, In forma prezenlala.
Tn urma volului, procesul verbal esle aprobal cu un numar de 11 voluri ,,Pentru, nici un vol "impotriva" 9i nici
o "Ab{inere", din totalul de 11 consilieri locali In func\ie perezen!i la sedin\a.
Presedintele de sedin\a In conlinuare, spune spre aprobare, urmatorul:
PROJECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiecl de holarare privind indexarea impozilelor 9i taxelor locale, penlru anul fiscal 2022, fata de
impozilele 9i laxele locale stabilite, penlru anului 2021
2. Proiect de holarare privind aprobarea reaclualizarii DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivului de investi\ie .,REABILITAREA $1 MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA
$1EUT, JUDETUL BISTRITA NASAUD"
3. Proiecl de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei $ieut, pe anul 2021
4. Diverse;
Domnul primar solicita !ntroducerea pe ordinea de zi pe langa proiectele de hotarare mai sus prezentate a
Inca doua proiecle de hotarare, respectiv:
- Proiect de hotarare privind aprobarea contului de !nchidere a exercijiului bugetar pe anul 2020;
- Proiecl de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilila\ii organizarii §i derularii procedurilor de
alribuire a contraclelor/acordurilor-cadru pentru achizi\ia produselor §i a contraclelor/acordurilor-cadru de preslare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru §COii a Romaniei In perioada 2021iunie 2022;
Supus la vol, proieclul ordini de zi, suplimantat cu cele doua proiecle de hotarare, este aprobat cu un
numar de 11 voluri "penlru" nici un vol "impotriva" si nici o "ablinere" de catre cei 11 consilieri locali, In functie,
prezen\i la sedin\a, urmand a se supune discujiei punctele !nscrise, in urmatoarea ordine:
1. Proiecl de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercijiului bugetar pe anul 2020;
2. Proiecl de hotarare privind aprobarea bugelului local al comunei $ieuj, pe anul 2021;
3. Proiect de hotarire privind indexarea impozilelor si taxelor locale penlru anul fiscal 2022, faja de impozitele
i
taxele
locale slabilile pentru anului 2021 ;
9
4. Proiecl de hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL privind chelluielile necesare realizarii
obiectivului de invesli\ie ,,REABILITAREA $1 MODERNIZARE GAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA $1EUT, JUDETUL
BISTRITA NASAUD";

5. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilita\ii organizarii ~i derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi\ia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ~coli a Romaniei in perioada 2021iunie 2022;
6. Diverse;
1n continuare pre?edintele de sedinja solicita prezentarea spre dezbatere ?i aprobare documentele
cuprinse la punctului 1, din ordinea de zi, respectiv:
Punctului 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2020.
Secretarul comunei 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 modificare, adusa
acestuia.
Se prezinta in continuare Referetul de aprobere si Proiectul de hotarare cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este in mapa de sedinja a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate ?i necesitatea aprobari acestui proiect, este prezentat de domnul Simionca
Alexandru - contabil sef, care prezinta toate cifrele din contul anual de execujie a bugetului local la 31.12.2020, atat
la partea de venituri cat ~i la partea de cheltuieli, precum ?i unde sun! destinate sumele din excedentul anului trecut,
in bugetul local pe anul 2021.
Presedintele de sedinja, solicita daca sun! interventi ?i obiecti la cele prezentate la aces! punct.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba care este suma cuprinsa la transporturi, fiind o suma atat de
mare in plan 9i la finele anului 2020, s-a cheltuit numai un sfert din acesta, care este cauza.
Domnul Simionca Alexandru - contabil sef, raspunde: -suma la transporturi este cuprinsa la obiectivul
Modernizare strazi prin PNDL care ln plan este mare 9i la cheltuieli este prevazut numai ceia ce s-a cheltuli efectiv
cu lucrarile de execujie cu S.C. LOP 9i s-a decontat, lucrarea este ln continuare ln execujie 9i ln aces! an. Bani la
acest obiectiv vin de la Ministe.rul Dezvoltari, ln raport de facturile emise de executantul acestor lucrari.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, lntreaba de ce la Dispensarul uman l;,ieuj s-a cuprins nuami o suma de
80 lei pe alte cheltuieli, ce reprezinta.
Domnul Simionca Alexandru - contabil sef, raspunde - suma reprezinta consumul de energie electrica, la
cladirea Dispensarului uman de la data punerii ln functiune a a curentului electric de catre RENEL 9i pana la data
intocmiri contractului de lnchiriere, cu medici care au ocupat aces! spatiu.
Dupa ce presedintele de sedinja, constata ca nu sunt alte intervenji, obiecjii, discutii sau lntrebari, supune
la vot proiectul de hotarire, ln 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.
1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 11 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si
nici o "a~/inere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenji la sedinja de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinja, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse
la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv:
Punctului 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sieut, pe anul 2021
Secretarul general al comunei 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
modificare, adusa acestuia.
Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este ln mapa de sedinja a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Simionca
Alexandru, consilier superior - contabil sef, care prezinta proiectul de buget local al comunei l;,ieuj, pe anul 2021,
atat la partea de venituri, cat 9i la partea de cheltuieli. La partea de venituri, prezinta ce sume s-au primit de la
Bugetul de stat, de la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, precum 9i ce venituri sun! cuprinse a se realiza din
veniturile proprii (impozitele 9i taxele locale). La partea de cheltuieli prezinta cheltuielile prevazute ln bugetul local pe
2021, pe cele doua secjiuni: -Sectiunea de functionare 9i Sectiunea de dezvoltare, pe capitole 9i subcapitole 9i pe
principalele activitajii, respectiv: autoritaji executive, lnvajamant, drumurii 9i poduri, situajii de urgenja, mediu,
cultura 9i culte, ln care sens la culte s-a propus o suma de 150 mii lei pentru toate parohiile din comuna.
Prezinta ln continuare 9i bugetul activitatilor economice, cele din fond silvic, apa 9i canalizare 9i caminele
culturale, atat la partea de venituri cat 9i la partea de cheltuieli, pe anul 202.
Presedintele de sedinja, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la acest punct.

Domnul Greta loan, 1ntreaba ca la activitati economice la paduri, sun! prevazute cheltuieli, pe anul 2021 9i
daca padurile au trecut la Ocolul silvic Valea Sieului, ce cheltuieli sun!, 1ntrucat 1n aces! an se va 1nregistra numai
profitul. Domnul Simionca Alexandru, contabil ii raspunde: - cheltuielile prevazute se vor efectua pana la predarea
primire fondului silivic de la un ocol silvic la altu, exisistand un contract de prestari silvice in derulare.
Domnul Greta loan, se refera ca la gaze naturale sun! prevazute cheltuieli 9i in Sec\iunea de dezvoltare, nu
sun! prevazute sume 9i intreaba daca nu va fi nevoie de bani la aces! capitol bugetar. Sun! unele discuti pe aceasta
tema, intre primarul comunei 9i domnul Cre\a loan. Domnul Simionca Alexandru, intervine 9i arata ca daca va fi
nevoi de bani la aces! capitol, se va face o rectificare bugetara in aces! sens.
Domnul Ivan Mihai Gheorghe, primar, prezinta in continuare modul de proiectare 9i execu\ie a conductei de
aduc\iune 9i de distribu\ie a gazelor naturale in cadrul comunei.
Domnul Dumbravan loan arata faptul ca cheltuielile de personal pe anul 2021, sun! mai mici fata de
cheltuielile executate, pe anul 2020, avndu-se in vedere ca personalul a crescut 9i intreaba daca bani vor ajunge.
Domnul Simionca Alexandru, contabil ii raspunde: - cred ca sumele bugetate vor ajunge, intrucat la
fundamentarea bugetului, peaces! capitol, s-a cuprins tot necesarul privind aceste cheltuieli.
in continuare domnul Dumbravan loan privitor la cheltielile destinate pentru culte sa se imparta la fiecare cult
9i fiecare biserica din comuna.
Domnul Gotea Dumitru, secretarul comunei, arata faptul ca nu 11 intereseaza suma acordata, fiecarei
biserici, numai ca sumele ce se vor aproba, sa fie acordate legal, conform OG nr.82/2001 9i a normelor de aplicare
a acestui act normativ.
Domnul preot Marga Grigore, paroh la Biserica Ortodoxa Rustior-Lunca, sus\ine faptul ca suma destinata
unita\ilor de cult, sa fie impa1ita echitabil, la toate parohiile, cu toate ca acestea au diferite lucrarii in curs de
execu\ie 9i nu prea au bani.
Domnul primar Ivan Mihai-Gheorghe arata faptui ca in aces! an, este ultimul an, cand va mai acorda sume
atat de mari pentru culte 9i parohii, motivat de faptul ca alte comune din judej, nu au cuprins nici un ban in bugetul
local pentru culte 9i parohii, sau au cuprins sume mult mai mici, fa\a de sumele propuse la noi.
Domnul preot Fra\ila Ciprian, paroh la Biserica Ortodoxa Sebi 9, arata ca Parohia Sebi 9, a avut bani aprobati
din anul 2020, din veniturile din padurea Sebi9ului, in baza unei hotarari a Consiliului local de rectificare bugetara
din Septembrie 2020 prin care suma de 200 mii lei, venituri din padure, s-au 1mpa1it 50 mii lei pentru Biserica Sebi9
9i 150 mii lei pentru drumuri 9i masina de pompieri pentru satul Sebi 9, dar din acesti bani aprobaji, nu a incasat nici
un leu, numai decal suma de 20 mii lei, bani primiti de la Guvern, prin bugetul local.
Domnul Simionca Alexandru, contabil arata ca: - rectificarea bugetara din septembrie 2020 s-a cuprins
suma de 200 mii lei pentru satul Sebi 9 pe baza cazaturilor de masa lemnoasa din padurea Cofuri,a satului Sebi 9,
dar veniturile programate din aceste cazaturi, prin rectificare, nu s-au realizat, intrucat nu s-a vandut nici un metru
cub de lemn din aceste cazaturii si numai in aces! an, au inceput sa exploateze lemnul cazut si sa incaseze venituri
din cazaturile din padurea Cotu(i. in continuare arata ca: - conform prevederi Legii nr.273/2006 legea finan\elor
publice, bani 9i fondurile bane 9ti intrate pe partea de venituri in bugetul local, indiferent din ce sursa, ei se
despersonalizeaza si tot conform acestui act normativ, prevederile bugetare din anul 2020 nu se se executa in anul
bugetar 2021 9i se incheie o data cu exercitiul financiar bugetar la 31.12.2020. Explica in continuare modul de
execu\ie a bugetului local.
Domnul preot Fratila Ciprian, paroh la Biserica Ortodoxa Sebi 9, arata ca Presedintele Consiliului judetean
Bistrita-Nasaud, in urma unei audien\e avute, i-a promis o suma de 50 mii lei, pentru Parohia Sebi 9, care o sa o
primeasca, Primaria comunei $ieut, in bugetul local, prin redistribuire de la Consiliu judetean.
Primarul comunei arata ca de la Consiliu judetean nu a primit nici o suma in plus fa\a de alte comune de pe
Valea $ieului 9i nici o suma in plus cu destina\ie speciala pentru Parohia Sebi 9. Dar fiind acesata promisiune, el in
calitate de ordonator de erectile a propus prin proiectul de buget, pe anul 2021, suma de 150 mii lei respectiv cate
50 mii lei pentru fiecare parohie din comuna, $ieu\, Sebi9 9i respectiv Rustior-Lunca, avand in vedere ca toate
parohiile sun! agrenate in tot felul de lucrarii in curs de execu\ie.
Domnul Andrecut llie-lulian , arata ca din punct de vedere moral ace 9ti bani trebuie sa se dea.
Domnnul preot Fratila Ciprian intreaba, din nou, ca bani promi 9i in anul 2020, se mai dau la Parohia Sebi9,
sau nu se mai dau.
Domnul Simionca Alexandru, contabil, arata ca: - respecta prevederile Legii finantelor publice 9i Legii
bugetului de stat pe anul 2021.
Domnul preot Marga Grigore care arata: - daca se dau la Parohia Sebi 9 cei 50 mii lei promisi de Consiluu
judetean 9i inca 50 mii lei din buget, pentru celelalte parohii din comuna raman numai 50 de mii, ceie ce cosidera ca
este o nedreptate 9i nu este echitabil.

Domnul preot Pralea Stefan paroh la Parohia $ieu\, solicita sa se faca o impa~ire echitabila, pentru toate
parhiile din comuna, ?i toate cultele, intrucit sun! parohii, din alte comune, care nu primesc nici un ban de la
bugetele locale.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba: - pe langa suma de 150 mii lei din bugetul local, din dicutiile cu
Presedintele Consiliului judetean, rezulta ca $ebi~ul va primi in plus o suma de 50 mii lei, din bugetul judetului, a
primit sau nu a primit suma promisa.
Domnul Simionca Alexandru, contabil arata ca suma promisa de 50 mii lei trebuia sa acorda\i cu
nominalizare, cu destinatie speciala ceia ce nus-a intamplat 1n fapt.
Domnul Fratila Ciprian: - cei ii voi spune presedintelui consilului judetean.
Domnul Socaciu Dumitru Marius, - vei spune ca nu s-au aprobat ace~ti bani in plus, fiindca nu au fast
acordaji de judej.
Domnul primar Ivan Mihai Gheorghe, arata cape viitor, nu va mai aloca din bugetul local, decat eel mult 15
mii lei, anual pentru toate parohiile ~i toate cultele din comuna, a9a cum fac ?i au facut alte comune din judej. La
Adventi~ti din Rustior, ii voi eu personal suma de 2 mii lei, ca sa nu mai fie inclusa in cei 150 mii lei din buget.
Domnul Creta loan propune ca fondurile destinate parohiilor sa se tmparta in raport de numarul locuitorilor
din satele comunei, respectiv: 42 mii la $ieuj, 56 mii lei la Rustior-Lunca ?i 51 mii la Sebi?.
Domnul Socaciu Dumitru Marius, arata ca la nivel de comuna, sunt proiecte care in acest an, trebuie sa se
tnchida ?i bani la buget nu prea sunt, pentru acoperirea cheltuielilor cu aceste proiecte ~i propune ca din cei 150 mii
lei, 50 mii lei sa se pun a la drumuri ?i 100 mii lei sa ram an a la culte ~i parohiile din comuna.
Domnul Dumbravan loan propune ca cei 150 mii lei sa se imparta egal, cate 50 mii lei pentru fiecare parohie,
respectiv: - 50 mii lei $ieu\, 50 mii lei Ru 9tior-Lunca 9i 50 mii lei la Sebi 9.
Presedintele de sedinja opreste toate discu\iile ~i supune la vot cele trei propuneri privind impa~irea fodurilor
destinate parohiilor din comuna, ?i in urma votului este aprobata cu 8 voturi ,,Penta.I', 3 ,,lmpotriva" ?i nici o
,,Abfinere", propunerea lui Dumbravan loan cu 50 mii lei $ieuj, 50 mii lei Ru?tior-Lunca ?i 50 mii lei Sebi 9.
Domnul Frajila Ciprian intreaba din nou cum ramane cu restanta de anul trecut, ca sa slice ce o sa le spuna
credincio~ilor i din satul Sebi~. Nuse da nici un raspuns.
Domnul Fra\ila solicita o copie a procesului verbal de sedinja.
Domnul Andrecut llie-lulian, arata ca la o eventuala rectificare bugetara ce poate v-a avea loc se vor mai
aloca bani, daca veniturile planificate,in bugetul local, se vor realiza sau depa9i.
Domnul Frajila Ciprian tntreaba, cum se vor primi acesti bani, la care i raspunde Domnul Simionca
Alexandru, contabil: - in raport de execujia bugetului local pe anul 2021.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alte intervenji, obiecjii, discujii sau tntrebari, supune
la vot proiectul de hotarire, in forma propusa de primarul comunei, cu modificarile aduse 1n urma discu\iilor din
consiliul local.
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 "pentnl', 0 voturi "impotriva" si
nici o "aWnere", din totalul de 11 consilieri locali, prezen\i la sedinja de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ?i aprobare documentele cuprinse
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv:
Punctul 3. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022, fata de
impozitele si taxele locale stabilite pentru anului 2021
Secretarul general al comunei 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
modificare, adusa acestuia.
Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este in mapa de sedinja a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate ?i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul Simionca
Alexandru, consilier superior- contabil sef, care arata ca impozitele ~i taxele locale, pentru anul fiscal 2022, conform
prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, se vor indexa rata inflatiei pentru anul 2020,
comunicata de lnstitutul Na\ional de Statistica, care este de 2,6%. Aceasta indexare se aplica tuturor impozitelor ~i
taxelor locale, tncepimd cu 1 lanuarie 2022.
Presedintele de sedinja, solicita daca sun! interventi ?i obiecti la cele prezentate la acest punct.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! intervenji, obiecjii, discu\ii sau intrebari, supune la vot
proiectul de hotarire, tn 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 nu mar de 11 voturi "pentn.l', 0 voturi "impotriva" si
nici o "a9iinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenji 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:
Punctul 4. Proiect de hotarare privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivului de investitie ,,REABILITAREA SI MODERNIZARE GAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA SIEUT,
JUDETUL BISTRITA Nii.SAUD'
Secretarul general al comunei 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
modificare, adusa acestuia.
Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este !n mapa de sedin\a a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate 9i necesitatea aprobari acestui proiect este prezentat de domnul primar Ivan Mihai
Gheorghe, care arata ca Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investijie ..Reabilitarea
9i Modernizare Camin Cultural !n localitatea $ieu\, Jude\ul Bistri\a-Nasaud, a trebuit reactualizat, cu noile valori, faja
de data cand a fost depus la CNI ~i aceasta reactualizare fiind solicitata de Compania National de lnvestitii, prin
Ministerul Dezvoltarii, !mpreuna cu alte documente care au trebuit a fi refacute 9i transmise la Bucuresti, motiv pentru
care s-a venit cu aces! proiect de hotarare privind reactualizarea devizului general al cheltuielilor acestui obiectiv de
investi\ii, conform datelor propuse de proiectantul acestui obiectiv, Rasvan Turcan.
Presedintele de sedin\a, solicita daca sun! interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct.
Domnul Creta loan, arata ca valoarea lucrarilor, la aces! obiectiv, a crescut cu circa 20 mii lei, faja de
Devizul vechi 9i valoarea ini\iala, aprobata.
Domnul primar arata ca toata finan\area se va face prin CNI ~i el personal, se va prezenta, la Bucuresti la
CNI, dupa data de 1 mai 2021, cand va depune dosarul cu toata documenta\ia solicitata, pentru aces! obiectiv 9i
spera sa ob\ina finanjarea privind realizarea acestuia.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiecjii, discujii sau !ntrebari, supune la vot
proiectul de hotarire, !n 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 "ab/inere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local.
in continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere 9i aprobare documentele cuprinse
la punctului 5, din ordinea de zi, respectiv:
Punctul 5. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziUa produselor si a contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei !n
perioada 2021- iunie 2022
Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbateri, Iara nici un amendament ~i/sau propunere de
modificare, adusa acestuia.
Se prezinta Proiectul de hotarare ~i Referatul 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 primar Ivan Mihai
Gheorghe care arata ca s-a primit de la Consiliu Judetean Bistrita-Nasaud, o adresa privind asumarea sau
neasumarea responsabilita\ii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizi\ia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
aferente Programului pentru ~coli a Romaniei !n perioada 2021- iunie 2022, fiind vorba de Cornul pentru elevi, din
cadrul Scolii gimnaziale $ieu\ cu toate satele, motiv pentru care a luat legatura cu agenjii econimici din zona, pentru
a le aduce la cunostinta acest demers 9i nici unul din ace~tia, nu si-au dat acordul ca pot face aceste produse la
condijiile care se impun de Comunitatea Europeana ~i pre\ul acestora fiind foarte mic ~i nu se pot !ncadra !n aceste
cheltuieli, motiv pentru care vine cu propunerea pentru neasumarea organizari acestei licitatii, urmand a fi
organizata la nivelul judetului de catre Consiliu judetean Bistrita-Nasaud.
Presedintele de sedin\a, solicita daca sunt interventi 9i obiecti la cele prezentate la aces! punct.

Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune la vat
proiectul de hotarire, in 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.
1n urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de 11 voturi "pentru", 0 voturi "fmpotriva" si
nici o "a~tinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezen\i la sedinta de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 6, din ordinea de zi, respectiv:
Punctul 6. Diverse;
Domnul Gotea Dumitru, Secretarul comunei prezinta, spre luare la cunostin\a a consilierilor locali o adresa a
lnstitutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud,prin care a facut plangere prealabila la trei Hotarari ale Consiliului
local, respectiv: Hotararile cu nr.15, 16 ~i 17 din 25.03.2021, cu pa~unile comunale,respectiv: - cea cu capacitatea
de pa~unat, cu Regulamentul de pa~unat si cu aprobarea inchirieri suprafe\elor libere de contract. Arata ca este
necesar a convoca o sedin\a extraordinara a consiliului local, pentru discutarea din nou a acestor hotarari si a le
modifica ~i completa, acolo unde este necesar ~i prefectura a solicitat. Se face propunerea ca sedin\a extraordinara
sa fie convocata, pentru data de 27.04.2021 ora 19,00.
Domnul Dumbravan loan, care se refera la lucrarile de execu\ie a obiectivului Apa ~i canalizare, fapt pentru
care arata ca au inceput din noi sa sparga unele strazi, respedctiv: strada catre fostul SMA ~i terenul de fotbal, in
localitatea $ieu\. Domnul Primar arata ca stie de acest fapt ~i ca aces! tronson de canalizare are contrapanta,fapt
pentru care trebuie sa ii refaca . Sunt mai multe discu\i pe aceasta tema ~i pe faptul ca lucrMle executate in multe
locuri sunt de o proasta calitate ~i o sa fie probleme in viilor.
Domnul Simionca Gavril, se refera la inmatricularea sau inregistrarea ATV-urilor, intrucat sunt unii de\inatori
de asemene vehicule ~i nu pot circula cu ele pe drumurile publice sa sa se gaseasca o solu\ie de inregistrare a
acestora pentru a putea circula legal. Sunt mai multe discu\i pe aceasta tema ca ar fi aparut un act normati nou cu
aceste prevederi.

Domnul Creta Petru, care se refera la faptul ca animelele trebuie scoase de la pa~unat dintre culturi si din
tarina satului si in acest sens solicita a se face soma\i pentru a nu mai pa~unat cu animalele printre culturi.
Domnul Andrecut llie care se refera tot la pa~unatul inlegal ~i la cei care sunt gasiti ca pa~uneaza in locuri
nepermise sa Ii se aplice amenzi de catre cei de la poli\ie, cum se practica in alte comune.
Domnul Simionca Marin Griqore care se refea la depozitaului gunoilului de grajdi, pe langa drumurul
judetean, sa le se faca soma\i pentru a nu mai depozita gunoiul de grajdi pe langa drumuri.
Domnul Socaciu Dumitru Marius care solicita a se amplasa mai multe co~uri stadale pentru gunoi, eel pu\in
in centrul localita\iilor ~i in apropierea scolilor, bisericilor ~i caminelor culturale.
Dupa ce presedintele de sedinta, domnul Catoe lulian, constata ca nu mai sunt alte discu\i, interven\i, obiec\ii
sau intrebari, punctele inscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise lucrarile ~edintei ordinare a
Consiliului Local.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul process-verbal spre cele legale.

iNTOCMIT,
Secretar ~neral ~I comunel ~ieut,
Gotea Duh1itru -

NOTA: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 22 Aprilie 2021 , a fost aprobat, in forma prezentata, in sedinla ordinara a
Consiliului Local 9ieu\, din 27 Mal 2021, cu nu mar de 10 voturi "pentnt, nici un vot, "impotriva" ~i nici o ·abtinere', de catre cei 10
consilieri locali, in functie prezenti in sala de sedinta.
ln conformitale cu dispozi~ile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publics, cu modificariie
si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei ~ieu\ ~i pe site-ui propriu: www.primariasieut.ro

