
r ,...-:: 
Nr. ,':J/t)~ in 25.11.2021 

MINUTA 
~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei $ieu, 

din data de 25.11.2021 

La ~edinta ordinara a Consiliului Local al comunei $ieu, din data de 25.11 .2021 desfa9urata in sala 
de 9edin\e a primariei , unde au fast prezenti _ 11_ consilieri din numarul total de 11. 

o d' d · 3 · t d h r · h r · ·1 r d d V V r inea e zI are proIec e e o arare, o aran e 11n upa cum urmeaza: 
Nr. 
ordine Denumire proiect de hoarare 
de zi 

1. H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunei $ieu ~i a unor bunuri din domeniul privat al statului precum ~i a 
perioadei in care se efectueaza aceasta inventariere 
- initiator: Primarul comunei $ieu 
- aviz comisii: Comisia buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat, Comisia juridica si 
de administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive 

2. H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea numarului 9i a cuantumului burselor 9colare aferente 
anului 9colar 2021-2022 pentru elevii din inva\amantul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. 
Comuna $ieu 
- initiator: Primarul comunei $ieu 
- aviz comisii: Comisia buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat, Comisia juridica si 
de administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive 

3. H O TA RA R E (proiect) privind rectificare bugetara a bugetului comunei $ieu pe anul 2021 
- initiator: Primarul comunei $ieu 
- aviz comisii: Comisia buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat, Comisia juridica si 
de administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive 

4. Diverse 

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vat , ordinea de zi - adica cele 3 proiecte de HCL, se 
voteaza cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i O ab\ineri. 

Se trece la punctele de pe ordinea de zi si se ia proiectul de hotarare si anume : 
1.H OT AR ARE (proiect) privind aprobarea in~entarierii anuale a bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
si privat al comunei $ieu ~i a unor bunuri din domeniul privat al statului precum ~i a perioadei in care se 
efectueaza aceasta inventariere. 

~rezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, 
alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, 
privind Codul administrativ, cu un numar de_ 11_ voturi "pentru" , _0_ "ab\ineri", _0_ "impotriva" din 
numarul de 11 consilieri in func\ie prezen\i. 

Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare 
2.H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea numarului 9i a cuantumului burselor 9colare aferente anului 
9colar 2021 -2022 pentru elevii din inva\amantul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna $ieu 

Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, 
alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, 
privind Codul administrativ, cu un numar de_ 11_ voturi "pentru", _0_ "ab\ineri", _0_ "impotriva" din 
numarul de 11 consilieri in func\ie, prezen\i. 

Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare 
3.H OT AR A RE (proiect) privind rectificare bugetara a bugetului comunei $ieu pe anul 2021 



Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei 9ieu, cu respectarea art.1 39, 
alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, 
privind Codul administrativ, cu un numar de_ 11_ voturi "pentru", _ O_ "ab\ineri", _ O_ "impotriva" din 
numarul de 11 consilieri in func!ie, prezen\i. 

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare 
4.DIVERSE. 

Secretarul gen,ri'~a iomunei $ieu, Che 




