ROMANIA
JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD
UAT • COMUNA ~IEUJ
CONSILIUL LOCAL
Nr.A6/3198/1 din 19.11.2020
PROCES - VERBAL
1ncheiat azi, Joi 17 Decembrie 2020, cu ocazia sedin\ei ORDINARE a Consiliului local $ieu\.
Sun! prezenti la sedinta consiliului local 11 consilieri locali, respectiv: - Andrecu\ llie-lulian, Cotoc lulian,
Cre\a loan, Cre\a Petru, Dumbravn loan, Olar Partenie, Simionca Florin-lonel, Simioanca Marin-Grigore, Socaciu
Dumitru-Marius ~i $oimu~an loan.
Sedin\a este publica ~i se desfa~oara 1n sala de sedinte a Consiliului local al comunei $ieu\, cu prezen\a
fizica a consilierilor locali, cu pastrarea distan\ei sociale ~i purtarea de masca de protecjie.
Convocarea s-a facut 1n baza Dispozitiei primarului comunei Sieut cu nr.97 din 10.12.2020, prin
convocatorul nr.3418 din 11.12.2020 ~i invita\ia nominala la sedin\a nr.3418/2 din 11.12.2020, 1naintata fiecarui
consilier local, 1n parte, precum si invitatiilor la sedin\a de consiliu local.
Publicarea sedin\ei ~i a proiectului ordinii de zi, s-a facut 1n 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, secretarul general comunei ~i ca invitati domnul Simionca Alexandru, contabil set la Primaria $ieut
Secretarul comunei arata ca sunt prezenti to\i consilieri locali 1n func\ie, este 1ntrunit cvorumul legal, ~edin\a
este statutara, ~i poate 1ncepe lucrarile.
Presedintele de sedinta solicita consilierilor locali, daca au de facut unele eventuale obiec\iuni, la modul
cum a fost lntocmit ~i prezentat procesul-verbal al sedin\e anterioare(sedinta ordinara din 19.11.2020),care este 1n
mapa de sedin\a primita de fiecare consilier local.
Presedintele de sedin\a constata ca nu sun! obiec\iuni, comentari la procesul-verbal al sedin\ei anterioare ~i
supune la vol, 1n forma prezentata.
1n urma votului, procesul verbal este aprobat cu un numar de 11 voturi ,,Pentru, nici un vol "lmpotriva" ~i nici
o ''Abjinere", din totalul de 11 consilieri locali 1n func\ie perezenti la sedin\a.
In continuare domnul Simionca Florin-lone! - Presedintele de sedin\a, propune spre aprobare, urmatorul:
PROIECT DE ORDINE DE 21:

1. Proiect de hotarire privind modificarea Articolului 1, din Hotararea Consiliului Local $ieu\ nr.67 din
10.11.2020, privind desemnarea ca reprezentan!i legali al Consiliului local al comunei $ieu\ 1n calitate de membrii 1n
Consiliu de administra\ie al Scolii gimnaziale $ieut
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si func\ionare a Consiliului local al
comunei $ieu\, pentru mandatul 2020-2024.
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
3. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare
anuala a performantelor profesionale individuale a secretarului general al comunei $ieu\
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
4. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilita\i la plata impozitului anual pe cladiri sau taxei lunare pe
cladiri, 1n anul 2020 pentru activita\ile 1ntrerupte pe perioada starii de urgen\a.
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
· Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
5. Proiect de hotarare privind 1nregistrarea Primariei Comunei $ieu\ 1n Sistemul Na\ional Electronic de Plata
on-line a taxelor ~i impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) ~i modul de suportare a comisionului bancar la
tranzac\iile on-line.
- lni\iator: Primarul comunei $ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea pre\ului de referin\a al masei lemnoase, pe picior, care se recolteaza
in anul 2021, din fondul forestier proprietate publica a UAT - Comuna $ieu\, administrat de
Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului RA
- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnosa propusa penlru exploatare 1n cursul
anul 2021,din fondul forestier proprietate publica a UAT - Comuna $ieu\, aflata 1n administrarea Regia Aulonoma Ocolul silvic Valea $ieului RA.
- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
8. Proiecl de hotarare privind aprobarea pre\ului de vanzare direcla penlru anul 2021 a masei lemnoase, din
fondul foreslier proprielale publica a comunei $ieuj, administrat de Regia Autonoma-Ocolul silvic Valea $ieului
RA.
- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\;
- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
Primarul comunei $ieu\ solicita suplimentarea proieclul ordini de zi, cu 1nca un proiect de holarare, respectiv:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei $ieu\ pe anul 2020;
- lni\iator: Primarul comunei 9ieu\;
-Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local;
Supus la vol, proieclul ordini de zi, cu suplimentarea adusa, este aprobal cu un numar de 11 voluri "penlru"
nici un vol "impolriva" si nici o "abtinere" de calre cei 11 consilieri locali, 1n funclie, prezen\i la sedinta.
Pre~edinlele de sedin\a solicita prezenlarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse la punctului
1, din ordinea de zi, respectiv:
Pct. 1. Proiecl de hotarire privind modificarea Articolului 1, din Holararea Consiliului Local Sieut nr.67 din
10.11.2020, privind desemnarea ca reprezenlanli legali al Consiliului local al comunei Sieut 1n calilale de membrii 1n
Consiliu de adminislratie al Scolii qimnaziale Sieut
Secretarul general al comunei prezinla, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitale ale
Consiliului local, privind proiectului de holarare, supus dezbaleri, fara nici un amendamenl ~i/sau propunere de
modificare, adusa acesluia. Prezinta 1n continuare proieclul de holarare, referalul de aprobare ~i raportul de
specialilale, cu precizarea ca materialul de la aces! punct, este 1n mapa fiecarui consilier local.
Presedinlele de sedinla solicita propuneri privind nominalizarea a unui consilier local care sa faca parte din
Consiliu de adminislra\ie a Scolii gimnaziale $ieu\, 1n locul domnului Simionca Florin-lone!, care 1n calilatea pe care o
detine de viceprimar al comunei, este incompatibil cu acesta func\ie.
Domnul Simionca Marin-Grigore propune pe domnul consilier Andrecu\ llie-iulian, 1n calitate de reprezentant
1n consiliu de administra\ie a 9colii gimanaziale $ieu\, alaturi de domnul Cotoc lulian. Presedintele de sedint~ solicila
~i alte propuneri. Alie propunerui nu se lac ~i se supune la vol propunerea Jui Simionca Marin-Grigore. In urma
votului domnul Andrercut llie-lulian, este aprobat cu 11 voturi ,,pentnl', 0 voturi ,,fmpotriva" ~i nici o ,,abjinere", din 11
consilieri locali, prezen\i la sedin\a a consiliu.
Domnul primar Ivan Mihai-Gheorghe prezinta consilierilor local ce contine o pachet sub forma de cadou de
craciun acordat elevilor din 9coala gimanziala $ieu\ ~i ce produse compun, aces! pachet.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alle interven\i, obiec\ii, discu\ii sau 1ntrebari, supune
la vol proieclul de hotarire, cu propunerea de inlocuire a viceprimarului, cu domnul consilier Andrecu\ llie-lulian.
Secrelarul comunei anun\a numarul de voturi necesar adoplari acestui proiecl de hotarare.
1n urma votului proiectul de holarire, este aprobal cu un numar de 11 voluri ,,pentnl', 0 voluri .. impotriva" ~i
nici o ,,abfinere", din 11 consilieri locali, prezenti la sedinta a consiliu local.
1n continuare presedinlele de sedinla, 'solicita prezentarea spre dezbalere ~i aprobare documenlele cuprinse
la punctului 2, din ordinea de zi, respectiv:
Pct. 2. Proiect de holarare privind aprobarea Regulamenlului de organizare si funclionare a Consiliului local
al comunei Sieut, penlru mandatul 2020-2024.
Secretarul general al comunei prezinta, raportul de avizare favorabila, al Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local, privind proiectului de hotarare, supus dezbaleri, fara nici un amendament ~i/sau propunere de
modificare, adusa acestuia.
Se prezinla Proieclul de holarare ~i Referalul de aprobare al acesluia, cu precizarea ca materialul supus
dezbateri de la aces! punct din ordinea de zi, este 1n mapa de sedin\a a fiecarui consilier local.

Se aduc unele precizari de catre secretarul general al comunei privind aces! proiect de regulament de
organizare si functionare a consiliului local pe mandatul 2020-2024, prin faptul ca acesta a lost ini\iat conform
Ordonan\ei Guvernului Romaniei nr.57/2019, privind Codul administrativ. Prezinta 1n mare regulementul atat la
organizare cat \li la func\ionare, precum \li drepturile \li obliga\iile consilierilor local, conform prevederilor noului
regulament.
0 data aprobat aces! Regulamentului de organizare \li functionare a Consiliului local al comunei l;,ieu\,
fiecare consilier local, va primi cate un exemplar din acest regulament.
Domnul Dumbravan loan, 1ntreaba care sunt majoritajiile conform regulamentului, la care i se raspunde din
partea secretarului general atat majoritatea simpla, absoluta \li calificata \li cum se stabiliesc aceste majorita\i,
conform codului administrativ.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius intreaba daca consilieriilor locali Ii se poate elibera un document ca
participa la sedin\ele consiliului local, pentru a se putea motiva la locul de munca, la care i se raspunde din partea
secretarului ca se poate prezenta invita\ia de sedinta s-au elibera o adeverinta in acest sens.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau tntrebari, supune
la vol proiectul de hotarire cu proiectul de regulament, in 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 Ovoturi "pentru", 11 voturi "impotriva" si
nici o "abtinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita preientarea spre dezbatere \li aprobare documentele cuprinse
la punctului 3, din ordinea de zi, respectiv:

Pct. 3. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare
anuala a performantelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Sieut
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 acest punct din ordinea de zi, este in mapa de sedin\a a fiecarui consilier local.
Se aduc unele precizari de catre secretarul general al comunei, cu privire la modul de evaluare a secretarului
general, conform Codului administrativ, in care sens din comisia de evaluare este necesar sa faca parte doi consilieri
locali, motiv pentru care s-a promovat acest proiect de hotarare.
Presedintele de sedinta solicita propuneri privind nominalizarea a doi consilieri locali care sa faca parte din
comisia de eveluarea a secrelarului general al comunei.
Domnul Soimusan loan propune pe domnul Cre\a loan.
Presedintele de sedinfa solicita \li alte propuneri. Domnul Simionca Gavril propune pe domnul Socaciu
Dumitru-Marius. Alie propunerui nu se fac si se supun la vol cele doua propuneri.
In urma votului cei doi consilier loc~li desemnati sun aproba\i cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotriva" \li nici
o ,,abjinere", din 11 consilieri locali, prezen\i la sedin\a a consiliu.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, supune
la vol proiectul de hotarire cu nominalizarie aprobate.
Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate fi aprobat cu majoritate absoluta ~t numarul de
voturi necesar adoptari acestui proiect de hotarare.
In urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi "pentrti', 11 voturi "impotriva" si
nici o "abjinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinla de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita preientarea spre dezbatere \li aprobare documentele cuprinse
la punctului 4, din ordinea de zi, respectiv:
Pct.4. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau taxei
lunare pe cladiri, 1n anul 2020 pentru activitatile intrerupte pe perioada starii de urgenta.
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 sedin\a a fiecarui consilier local.
Domnul Creta loan arata ca, o data adoptat aces! proiect de hotarare, se vor isca unele discu\i in cadrul
comunei pe acesta tema, intrucat pot fi mai mul\i beneficiarii pentru reducerea impozitului pe cladiri.

Se arata ca aceste reduceri se refera numai la anumita categorie de persoane fizice sau juridice In spe\a,
cele care au restaurante, baruri, sau unita\i de cazare cu masa. Sunt discu\i pe aceasta tema ca ~i persoanele fizice
si juridice din comuna, care se ocupa cu comercializarea de produse lactate(branza,telemea si alte produse derivate
din lapte) In pie\e agroalimentare, au avut probleme cu desfacerea acestor produse, din cauza pandemiei ~i de ce
nu s-ar lncadra si ei In aceasta categorie.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt 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.
Tn urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi "pentnl', 11 voturi "impotriva" si
nici o "ab/inere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local.
1n continuare presedintele de sedinta, solicita pre~entarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 5, din ordinea de zi, respectiv:
Pct.5. Proiect de hotarare privind lnregistrarea Primariei Comunei Sieut In Sistemul National Electronic de
Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEPl si modul de suporlare a comisionului bancar la
tranzactiile on-line.
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 sedin\a a fiecarui consilier local.
Domnul Andrecut llie-lulian, care arata ca acesat program cu plata impozitelor si taxelor on-line pentru multi
locuitori va fi o problema si tot la caserie vor veni locuitori comunei sa i~i plateasca datoriile.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, arata ca In viitor a se tinde pe digitalizarea tuturor acestor opara\iuni ~i nu
numai la plata impozitelor si taxelor, precum ~i in alte domenii de activitate. Totul va fi on-line ~i considera ca de
inceput, este o treaba buna. Trebuie ca locuitori comunei, prin functionari din primarie, sa fie inva\a\i de a~i face
pla\ile on-line.
Domnul Creta loan intreaba daca primaria dispune de cititor de card, la care se raspunde ca Primaria de o
camdata cu nu are acest aparat.
Domnu primar Ivan Mihai-Gheorghe care arata ca Banca comerciala .OTP-Bank", intentioneaza sa
instaleze un bancumat in localitatea Sieut, mai precis va fi lnstalat in sediul primariei, cu acees de pe treasa din fata
~i considera ca este un beneficiu, pentru locuitori comunei. Aceasta ac\iune a fost demarata de fostul primar.
Secretarul comunei arata ca in primavara acestui an, a depus la mai multe institu\ii bancare din Bistri\a, prin care s-a
solicitat instalarea unui bancomat In localitatea $ieu\, drept pentru care OTP Bank, a raspuns la aceasta solicitare.
Sunt mai multe discu\ii pe aceasta tema.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sun! alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau intrebari, 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.
Tn urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi ''pentnl', 11 voturi "impotriva" si
nici o "ab/inere", din totalul de 11 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local.
Tn continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 6, din ordinea de zi, respectiv:
Pct. 6. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta al masei lemnoase. pe picior, care se
recolteaza in anul 2021. din fondul forestier proprietate publica a UAT - Comuna Sieut, administrat de
Regia Autonoma - Ocolul silvic Valea Sieului RA
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 sedin\a a fiecarui consilier local.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, intreaba ce suprafata de fond forestier este in administrarea Ocolul silvic
Valea $ieului RA, la ce i se raspunde ca este o suprafata de circa 73 ha de fond forestier, Padurea Dealul, Dolina,
si padurea Hlnsurii. Sunt mai multe discuti pe tema suprafetelor de padure ~i pa~une impadurita, care sun! cuprinse
in proprietatea ~i administrarea comunei $ieu\, aflale la cele doua Ocoale silvice, precum ~i pe tema
amenajamentului silvic.

Se solicita din partea consilierilor locali a se intocmi o situatie cu fondul silvic a comunei l?ieu\, situatia care
sa o primeasca fiecare consilier local.
Secretarul comunei arata ca va face tot posibilul ca la viitoare sedinta a consiliului local, fiecare consilier
local sa intre In posesiei acestei situa\ii.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune
la vol proiectul de hotarire.
Secretarul comunei anun\a ca proiectul de hotarare poate ft 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 Ovoturi ''pentnl', 11 voturi "impotriva' si
nici o "abfinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita pre~entarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 7, din ordinea de zi, respectiv:
Pct. 7. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnosa propusa pentru exploatare In
cursul anul 2021,din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Sieut, aflata In administrarea Reqia
Autonoma - Ocolul silvic Valea $ieului R.A.
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 sedin\a a fiecarui consilier local.
Masa lemnosa propusa a se exploata In anul 2021 este de 100 me lemn fasonat catre popula\ie.
Sun! discuti In consiliu local pe tema administrarii fondului forestier aflat la cele doua ocoale silvice. Domnul
Andrecut llie, su\ine ca pretul de administrarea sa fie pu\in mai mic, fa\a eel ce practical pana In prezent ~i Ocolul
silvic Dealu Negru sa treaca la administrarea fondului silvic, In regim de regie autonoma, asa cum este Ocolul silvic
Valea Sieului.
Domnul Greta loan sus\ine faptul ca primarul comunei, In calitatea de reprezentant legal al comunei, sa fie
lmputernicit de consiliu local, pentru a negocia contracte noi de administrare al fondului silvic aflat la cele doua
ocoale silvice.
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.
in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi "pentru", 11 voturi "impotriva" si
nici o "a~jinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 8, din ordinea de zi, respectiv:
Pct.8. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa pentru anul 2021 a masei
lemnoase, din fondul forestier proprietate publica a comunei $ieut, administrat de Regia Autonoma-Ocolul silvic
Valea Sieului R.A.
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.
Presedintele de sedinta solicita daca sunt interven\i, intrebari, discu\ii.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt interven\i, obiec\ii, discu\ii sau lntrebari, supune la vol
proiectul de hotarare.
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 Ovoturi ''pentru", 11 voturi "impotriva" si
nici o "abjinere", din totalul de 11 consilieri locali, prezenti la sedinta de consiliu local.
In continuare presedintele de sedinta, solicita pre~entarea spre dezbatere ~i aprobare documentele cuprinse
la punctului 9, din ordinea de zi, respectiv:
Pct. 9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei $ieut 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, 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 sedin\a a fiecarui consilier local.
Raportul de specialitate este prezenta de domnul Simionca Alexandru, contabil sef, care prezinta influien\ele
atat la partea de venituri cat ?i la partea de cheltuieli a bugetului local pe anul 2020, prin primirea unor sume de la
bugetul centralizat al statului.
Presedintele de sedinta solicita daca sunt interventi, intrebari, discutii.
'
'
Domnul Dumbravan loan, lntreaba daca s-au mai facut alte rectificari bugetare lntre limp, la care domnul
Simionca Alexandru, raspunde ca alte rectificari nu s-au facut, decal numai unele modificari 1ntre aliniate care nu a
necesitat adoptarea de hotarare a consiliului local.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, referitor la sumele primite pentru persoanele cu handicap grav, solicita o
lisla cu aceste persoane, din cadrul comunei $ieu\, care primesc bani din bugetul local al comunei.
Domnul Simionca Alexandru ii raspunde ca in evidentele noastre avem un numar de 9 asisten\i personali
angaja\i ai parsoanelor cu handicap grav ?i 45 de lndemniza\i lunare de lnso\itor ale persoanelor cu handicap grav,
care se platesc din bugetul local.
Sun! mai multe discu\i in consiliu local, pe tema persoanelor cu handicap grav din cadrul comunei, precum
si pe modul cum unele persoanae, au ob\inut cetificatul de handicap ?i au beneficial de aceste drepturi.
Domnul Socaciu Dumitru Marius, arata ca aceasta lista ar fi bine sa se faca public, ca locuitori comunei sa
cunosca toate aceste personae beneficiare.
Domnul Greta loan, arata ca daca se fece publica acesta lista, poate pe viitor va scadea numarul acestor
beneficiari, la nivelul comunei.
Domnul Gotea Dumitru secretarul comunei Sieut, arata ca handicapul acestor persoane, este stabilit de o
Comisiei jude\eana, in baza documentelor medicale emise de trei medici speciali?ti diferi\i ?i noi ca autoritate publica
locala, nu putem contesta un document medical eliberat in aces! sens. in ceie ce privesle publicarea in spa\iul
public a acestei lisle, are unele rezerve, lntrucat aceasta lista con\ine date cu caracter personal al persoanelor
respective ?i riscam sa fi da\i in judecata de catre unele persoane din acesata categorie.
Dupa ce presedintele de sedinta, constata ca nu sunt 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.
in urma votului proiectul de hotarare, este aprobat, cu un numar de Ovoturi "penlnl', 11 voturi "fmpotriva" si
nici o "a~/inere", din totalul de 11 consilieri locali, prezen\i la sedin\a de consiliu local.
In conlinuare presedintele de sedinta, solicita prezentarea spre dezbatere ?i aprobare documentele cuprinse
la punctului 10, din ordinea de zi, respectiv:
DIVERSE:
Domnul Cotoc lulian: - solicita refacerea cu un autogreder, a drumului de hotar din Dealul Monorului, lnspre
Dosul Gledinului, drum care pe anumite pof\iuni, este impracticabil ;
Oomnul Simionca Gavril: - solicita balastrarea strazi pe Ulita Fe\i, din localitatea Sebi?;
Domnul Socaciu Dumitru-Marius: - solicita indentificarea unui teren, in vederea construiri unei bai pentru
lmbaiatul ovinelor. Sun! mai multe discu\ii, din care s-au indentificat doua terenuri, unul in pa?unea Hlnsuri ?i unul in
Porcare\a din pa?unea Trauoa?;
Domnul Olar Partenie: - se refera la unele probleme privind organizarea pa?unatului, care sa se faca din limp
cu regul?mante de pa?unat pentru fiecare sat in parte;
In ceie ce prive?te pa?unat sunt mai multe discu\i in consiliu local, respectiv ca in alte comune ?i sate se
respecta regulile stabilite, privind pa?unatul ?i numai in cadrul comunei noastre nu se pot respecta aceste reguli.
Domnul Dumbravan loan: - se refera din nou la terenul de la fosta ferma zootehnica a CAP-ului, clnd se va
pune in posesie, la care i se raspunde de domnul secretar, ca ridicarea topografica este facuta ?i trebuie indenlifica\i
cei aproximaliv 80 de fo?tii proprietari, dupa extrase vechi de CF ?i care sa fie lncadra\i 1n planul de situa\ie lntocmit
de speciali?tii topo, lucrare, care se face de catre compatimentul agricol.
Domnul Ivan Mihai-Gheorqhe, primar, se refera in continuare la problemele cu care ne cofruntam, in legatura
cu lucrarile la cadastru general, avand unele lntarzieri din cauza topografilor, la finalizarea acestor lucrarii.
Domnul Greta loan, arata faptul ca sun! sectoare 1ntregi terminate cu ridicarile topografice ?i fisa de imobil si
nu sun! depuse pentru plata, la OJCPI, dand exemplu cele executate de Pop Viorel care lntre limp a decedat ?i
nefinalizate si receptionate de catre OJCPI.
in continuare sun! unele discuti In consiliu local, pe tema cadastrului general, a subven\iilor de la APIA ?i a
modalitatilor de rezolvare a cererilor de subven\i a terenurilor agricole.

Domnul Simionca Gavril care solicita imbunata\irea drumului pe Ulita Valenilor din Sebi~.
Domnul Andrecut llie, arata ca in perioada de iarna, conform unor normative APIA, nu se poate scoate
gunoiul de grajdi ~i pe langa aliniamentul drumului comunal Ru~tior - Lunca, sunt depozitate multe gramazi de gunoi
de grajdi, fapt care contravine acetor norme. Aceasta problema este semnalata ~i de alti consilieri locali.
Domnul Creta loan, arata faptul ca prin lucrarile de canalizare in intravilanul satului Rustior, in apropierea
$colii primare, drumul judetean, este foarte stricat ~i banda de circula\ie este ingustata din acesta cauza.
Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei, arata faptul ca ~tie de aceasta problema ~i de allele, legate
de canalizare ~i zilnic se confrunta cu asemenea probleme in legatura cu aceasta lucrare ~i chear au avut loc unele
controale din partea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud, pe aceasta tema.
Domnul Creta loan, arata ca toate aceste lucrarii de refacere a carosabilului drumului judetean sau a allor
drumuri locale, care sunt partial distruse prin execu\ia canalizarii in comuna, vor fi suportate din bugetul local al
comunei, pe partea de neeligibil, in cadrul proiectului de apa ~i canalizare. In continuare arata faptul ca unele
contracte de inchiriere, vor expira ~i intreaba primarul, ce inten\ioneaza sa faca in acest sens.
Domnul Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei, arata ca, in acest sens, va face adunarii publice cu privire
la inchirierea pa~unilor comunale ~i ceia ce va hotara consiliu local, a~a va face. Sunt mai multe discu\ii pe aceasta
tema.
Domnul Socaciu Dumitru-Marius, se refera la termenele pentru care s-au incheat unele contracte de
inchiriere a pa~unilor, aceste termene sa se aduca la un numitor comun, pentru toti proprietari de animale ~i sa se
termine o data cu prelungirea acestor contracte, prin acte adi\ionale.
Sunt mai multe discuti pe acesta tema. Domnul Andrecu\ llie-lulian, motioveaza prin unele exemple,
prelungirea unor contracte de inchiriare, cauza fiind accesarea de proiecte cu finantare europeana de catre unii
crescatori de animale din comuna, la care contractele de inchiriere au fost prelungite, sustinut, fiind ~i de domnul
Creta loan in aceasta speta.
Domnmul Soimusan loan, arata ca este necesar a se face o spalare a bazinului de apa de la $ieut, motiovat
de faptul ca, uneori apa vine foarte murdara ~i nu pot fi folosita. Sunt mai multe discu\i in consiliu local pe acesata
tema.
Dupa ce domnul Simionca Florin-lone!, pre~edintele de sedinta, constata ca nu sunt alte interven\i,
obiec\ii, discutii 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 9eneral a~comunei ~ieut,
Gotea Dumitru

NOTA: Procesul-verbal al sedintei ORDINARE, din 17 Decembrie 2020, a fost aprobat, in forma prezentata, in sedinla ordinara
a Consiliului Local 9ieu\, din 22 Decembrie 2020, cu numar de 11 voturi "pentnf, nlcl un vot, "impotriva· ~I nlcl o "abtinere·, de catre cei
11 consilieri locali, in functie prezenU in sala de sedinta.
in conformitate cu dispoziVile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala tn administratia publica, cu modificarile
si completarile ulterioare, se va publica la sediul Primariei ~ieut ~i pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro

