ROMANIA
JUDEJUL BISTRIJA-NA.SA.UD
UAT • COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/3525 din 22.12. 2020
PROCES - VERBAL
lncheiat azi, Marti 22 Decembrie 2020, cu ocazia sedintei EXTRAORDINARE a Consiliului local Sieut.
Sun! prezenti la sedinta consiliului local 8 consilieri locali, respecliv: - Andrecuj llie-lulian, Cotoc lulian', Cre\a
loan, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Socaciu Dumitru-Marius, $oimu~an loan, lipsa fiind
domni consilieri: Cre\a Petru, Simionca Gavril ~i Simioanca Marin-Grigore
Sedin\a este publica ~i se desfa~oara tn sala de sedinte a Consiliului local al comunei $ieu\, cu prezen\a
fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distanjei sociale ~i purtarea de masca de protec\ie.
Convocarea s-a facut tn baza Dispoziliei primarului comunei Sieut cu nr.98 din 21.12.2020, prin
convocatorul nr.3509 din 21.12.2020 ~i invita\ia nominala la sedin\a nr.359/2 din 21.12.2020, tnaintata fiecarui
consilier local, ln parte, precum si invitaliilor la sedin\a de consiliu local.
Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut ln conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,
prin afi~are la avizierul institu\iei ~i prin publicarea acesteia pe site-ul Primariei comunei $ieu\.
La sedin\a participa de drept domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieu\ ~i domnul Gotea
Dumitru, secrelarul general comunei ~i ca invitati domnul Simionca Alexandru, contabil set la Primaria $ieu\
Secretarul comunei arata ca sun! prezen\i to\i consilieri locali ln func\ie, este tntrunit cvorumul legal, ~edin\a
este statutara, ~i poate tncepe lucrarile.
In conlinuare domnul Simionca Florin-lonel - Presedintele de sedin\a, propune spre aprobare, urmatorul:
PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei $ieut pe anul 2020;
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
-Aviz comisii:.Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
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, ln functie, prezen\i la sedin\a.
Pre~edintele de sedin\a solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse la punctului
1, din ordinea de zi, respecliv:
Pct. 1. Proiect de holarare privind rectificarea bugetului comunei Sieu\ pe anul 2020
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 tn mapa de sedinja a fiecarui consilier local.
Domnul Simionca Alexandru, contabil set, prezinta influien\ele atat la partea de venituri cat ~i la partea de
cheltuieli a bugetului local pe anul 2020, prin primirea sumei de 90 mii lei de la bugetul centralizat al statului.
Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primar, arata ca tn ultima instan\a, a primit prin Hotarare de Guvern suma de
90 mii lei, suma care a fost repartizata dupa cum a prezentat domnul Simionca Alexandrul, 50 mii lei la Caminele
culturale ~i 40 mii lei la drumuri.
Presedintele de sedinta solicita daca sun! interven\i, intrebari, discu\ii.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, tntreaba ln legatura cu Caminul cultural din satul Lunca, tn fapt se va
reabilita sau se va demola ~i se va construi altul nou pe fonduri.
Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primar, arata ca este depus un proiect de fostul primar pentru finantarea din
fonduri guvernamentale prin Compania Nationala de lnvestitii ~i spera ca sa ob\ina fonduirile necesare pentru a fi
reabilitat, dar dat fiind cazul de fata, noi asteptam daca se va finanla sau nu.
In legatura cu drumurile iocale I~ fel avem proiect la CN( ala! pe strazi cat ~i pe trotuare ~i sunt multe
lucrarii de executat pentru tnbunata\irea drumului pe unele ulite din satele comunei.
Sun! mai multe discuti ln legatura cu situa\ia drumurilor de hotar care unele arata foarte pros! ~i sun!
aproape total impraclicabile.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune
la vol proiectul de hotarire.
Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~i numarul de
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare.
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ln urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi "pentnt, 8 voturi "impotriva" si
nici o "a~tinere", din totalul de 8 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctulul DIVERSE:
Domnul Socaciu Dumitru-Marius: - solicita ca din bani stabiliti pentru drumurii sa se imbunata\easca si
situalia drumului ce duce in locul numit Cofana, mai ales din sus de linia CFR unde este total impracticabil
Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei, arata va face tot posibilul si va rezolva si acesta problema
a drumului in acest loc.
Sunt mai multe discuti pe acesta tema ~i pe linie de ADI Gaze naturale, referitor la infintarea unui ADI local
numai pe Valea sieului pentru aductiunea gazului Tn zona.
Dupa ce domnul Simionca Florin-lone!, pre~edintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i,
obiectii, discu\ii sau intrebari, punctele Tnscrise pe ordinea de zi, fiind epuizate, declara inchise lucrarile ~edintei
ordinare a Consiliului Local.
Drept pentru care s-a Tntocmit prezentul process-verbal spre cele legale.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Simionca Florin-lnnP.I

iNTOCMIT,
Secretar general iii comunei ~ieut,
GnfP.a

n,\'mitm

NOTA: Procesul-verbal al sedintei EXTRAORDINARE, din 22 Decemrie 2020, a fest aprobat, in form a prezentata, tn sedin\a
ordinara a Consiliului Local ~eu\, din 28 lanuarie 2021, cu numar de 10 voturi "penlnt, nici un vot, "impo/riva· ~i nlcl o "ablinere•, de
calre cei 10 consilieri locali, in functie prezen\i in sala de sedin\a.
ln conformitate cu dispozi\iile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizionala tn adminislra~a publica, cu modificarile
si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei $ieu\ ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro

