Consiliul local al comunei $ieu

PROCES VERBAL
lncheiat azi 19.08.2021 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei $ieu.
La 9edinta participa , 11 consilieri locali in functie.
Domnul secretar da citire procesului verbal al 9edintei anterioare care se supune la vol fiind votat cu 11 voturi
pentru.
D-nul Habalau Vasile , pre 9edinte de 9edinta prezinta ordinea de zi care a fost dispusa prin Dispozitia
primarului.
Astfel ordinea de zi este urmatoarea:
Nr.
Denumire proiect de hoarare
ordine
de zi
1.
H OT AR AR E (proiect) privind constituirea Grupului de lucru Tn vederea identificarii a~ezarilor
informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare, la nivelul Comunei Sieu
I

I

,

- 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 TA RA R E (proiect) rectificarea 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

3.

Diverse

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vol , ordinea de zi -2 proiecte de HCL in dezbatere, se voteaza cu 11 voturi
pentru, 0 voturi impotriva ~i Oabtineri.
Se trece la punctele de pe ordinea de zi ~i se ia proiectul de hotarare ~i anume :
1.H o TAR ARE (proiect) privind constituirea Grupului de lucru Tn vederea identificarii a~ezarilor informale,
evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare, la nivelul Comunei Sieu
I

'

'

Prezenta hotarare a fost 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.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
2.HO TA RA R E(proiect) rectificarea bugetului comunei $ieu pe anul 2021
Prezenta hotarare a fost 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", _O_ "impotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
3.DIVERSE.

D-nul primar face o informare privind luicrarile de modernizare a strazii sir. Mica din localitatea $ieu unde face propunerea
de a se aproba restric\ionarea circula\iei vehiculelor pe patru roti deoarece strada este f. Tngusta 9i accesul nu este necesar pe
aceasta strada doar pentru biciclete 9i pietoni . Dupa discu\iile din consiliu , to\i consilierii sunt de acord cu acesta propunere,
restric\ionarea va fi facuta doar de dupa punctul de acces Tn gospodarie al domnului Timar Dumitru 9i al celor din vecini, apoi se
vor monta ni9te stalpi care sa restric\ioneze intrarea vehiculelor pe 4 roti, doar pietonii 9i bicicletele sa poata circula.
La dispensarul medical vechi vor Tncepe lucrarile de demolare 9i apoi de construire a capelei mortuare din localitatea
$ieu. Vor fi demolate celelalte construc\ii vechi care sunt Tn paragina 9i de care nu mai este nevoie Tn aceasta incinta.
Pentru aceste lucrari d-1 primar informeaza ca sunt necesari 30.000 lei pentru lucrarea de desfiin\are 9i cura\are a
terenului din incinta fostului dispensar medical uman $ieu, iar pentru construc\ie va fi necesar 460.000 lei cu aproxima\ie.
Pentru proiectul de modernizare drumuri de camp despre cares-a discutat Tn 9edin\ele trecute , proiect pe fonduri
europene, au fost necesari 140.000 lei doar pentru SF 9i ridicari topo.
D-1 Some9an loan - arata ca pe drumul DJ 173 Tn localitatea Posmu 9, Tn curba din vecinatatea domnului col. Tn rezervT
Condrate , crengile de la nucul ce cre 9te Tn curtea acestuia tree drumul fiind necesara cura\area acestora . Se discuta de faptul ca
nucul este proprietatea d-lui Condrate 9i trebuie sa se discute cu acesta pentru a permite cura\area acestora 9i Tndepartarea
pericolului din acea zona.
D-1 viceprimar arata ca va merge personal cu muncitorii din cadrul primariei sa discute cu d-1 Condrate pentru a se putea
face lucrarea.
D-1 Some 9an loan- arata Tn continuare ca lucrarea de care s-a discutat de refacere a drumurilor de camp din localitatea
Posmu 9 prin utilizarea unui autogreder nu este buna 9i propune ca pe anumite locuri unde este deteriorat drumul din cauza ploilor
9i a utilizarii acestuia sa se puna balastru care sa fie apoi nivelat cu autogrederul.
0-1 primar arata ca este de acord 9i Tn acest fel sa fie reparate drumurile dar este necesara o evaluare a situa\iei 9i o
evaluare a numarului de transporturi de balastru deoarece suma este limitata 9i trebuie facuta o evaluare mai exacta a celor doua
variante. In cazul folosirii doar a autogrederului ar trebuie asistat Tn lucru 9i de catre consilierii din localitate care sa arate mai exact
ce T9i doresc 9i pe ce po~iuni sa se execute repara\ia.
D-1 Pa9c Dore! - solicita ca pentru satul $oimu 9 sa se utilizeze diferen\a de bani alocata satului pentru lucrarea de
reparare a Caminului cultural .
D-1 primar arata ca este de acord dar Tn limita Tncasarii sumelor propuse Tn buget.
D-1 Habalau Vasile - arata ca dupa terminarea lucrarilor de pe strazile din localitatea $ieu ar trebui montate co 9uri pentru
colectarea gunoiului pe marginea trotuarelor, pentru ca este necesar.
D-1 primar - da se va putea face aceasta lucrare dupa finalizarea lucrarilor, 9an\uri, balustrade.
0-1 Gherman Alexandru- ar trebui reparat drumul "sub padure" pe langa cimitir 9i mai sus, este necesar a se pune
balastru pentru a fi reparat.
D-1 primar se va contracta lucrarea cu o firma 9i se vor repara aceste sectoare de drum.
D-1 Uilian Grigore - Tntreaba cine a luat lucrarea de repara\ii drumuri la Posmu 9?
0-1 primar Tnca nu avem o firma care sa faca repara\iile drumului la Posmu 9, a9a cum s-a discutat mai devreme trebuie sa
hotaram daca punem balastru 9i nivelam sau nivelam cu autogrederul , deoarece Tn cazul Tn care vom pune balastru sumele
alocate nu vor fi de ajuns decat pentru po~iuni mici- aici intrand contravaloarea balastrului. Daca se va utiliza doar utilajul
autogreder pentru a nivela drumurile atunci se va putea ajunge pe o intindere mai mare.
D-1 primar mai arata ca trebuie sa gasim o firma serioasa pentru lucrare care sa faca lucrare de calitate.

D-1 Mihalca loan - solicita a se lua masuri de amendare a celor care arunca gunoiul din gospodarie in diferite locuri
nepermise. La fel solicita bani pentru reparalia caminului cultural din Ardan ~i de cura\at ~an1urile de pe marginea drumului
comunal DC 11.
D-1 primar arata ca se vor monta camere de filmat pentru a fi depista\i cei care arunca gunoiul in locuri nepermise. Cat
prive~te sume de bani pentru repara\ii la camin , aceste sume nu sunt prinse in bugetul din anul 2021 cum bine se ~tie, iar aceasta
cladire este veche ~i necesita multe repara!ii , ar fi bine daca s-ar putea muta caminul pe alt amplasament. Cat prive~te cura!atul
~anturilor se va lua legatura cu o firma pentru a vedea ce costuri implica ~i in limita sumelor existente se va putea face.
D-na Pa~c Roxana Bianca- arata ca ar trebui facute ~anturi pe langa drumul de la poarta 1 a livezii care duce dupa vii ~i
in vii, deoarece in perioada ploilor abundente apa inunda curtile ~i terenurile alaturate, distruge drumul existent.
D-1 primar propune a se executa un ~an1 pe partea stanga a drumului aratat mai sus pana in "Vii" , aceasta lucrare sa
protejeze dumul ~i gospodariile alalurate.
D-1 Chereja Emil arata ca a avut o solicitare de interpelare din partea domnului Macarie Vasile , privind r.11rnt;:irea
vegeta\iei de pe langa gospodaria lui Tri~ca~ Ion (fosta locuin\a a lui Tri~ca~ Nicolae) lasata in paragina din $ieu
~i a se
curata ~an\urile din preajma locuintei acestuia ~; nu numai, de materialele ramase in urma lucrarii de betonare a ~an\urilor
deoarece nu se poate nici cosi iarba in acea zona.
D-1 primar - firma are obliga!ia de a face curatenia aratata pe toata po~iunea de ~an\uri unde a executat lucrarea , pana
la recep\ia finala de terminare a lucrarilor.
Deoarece nu mai sunt

Pre9edinte de 9edinta,
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NOTA: Procesul-verbal al sedintei R~'R · din 19.08.2021, a fast aprobat, in sedinta ORDINARA a,Consiliului
Local $ieu, din 23.09.2021 cu un numar de
voturi ''pentnl' , "impotriva" ~ "abtinerl' .:::_de catre cei __l{_ consilieri
locali in functie prezenti Tn sala de sedin\a. ln conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, se va publica la sediul
Primariei $ieu ~i pe site-ul propriu,

