
Consiliul local al comunei $ieu 

PROCES VERBAL 
lncheiat azi 22.04.2021 cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei $ieu. 

La 9edin\a participa , 11 consilieri locali in functie. 
Domnul secretar da citire procesului verbal al 9edin\ei anterioare care se supune la vot fiind votat cu 11 voturi 

pentru. 
D-nul Chereja Emil , pre9edinte de 9edin\a prezinta ordinea de zi care a fost dispusa prin Dispozi\ia primarului. 
Astfel ordinea de zi este urmatoarea: 

Nr. 
ordine 
de zi 

Denumire proiect de hoarare 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al 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 

H O T A RA RE (proiect) privind Tnsu~irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea 
demersurilor de actualizare a datelor Tn vederea Tnscrierii Tn cartea funciara, a pa~unii comunale "Paraul 
$tioparlii" Tn suprafata totala de 12,4846 ha 

- 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 

H O T A RA R E (proiect) privind Tnsu~irea documentaUei tehnice cadastrala pentru efectuarea 
demersurilor de actualizare a datelor Tn vederea 1nscrierii 1n cartea funciara, a imobilului "Casa 
comunala Ardan" 

- 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 

H OT A RA R E (proiect) privind aprobarea numarului 9i a cuantumului burselor 9colare aferente anului 

9colar 2020-2021 pentru elevii din Tnva\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 

H O T A RA R E (proiect) privind neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ~coli a 
Romaniei Tn perioada 2021- iunie 2023- initiator: Primarul comunei $ieu 

- aviz comisii: Comisia buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat, Comisia juridica si de 
administratie oublica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive 
H O T A RA R E (proiect) privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 fa\a de 
impozitele 9i taxele locale pentru anului 2021 

- initiator: Primarul comunei $ieu 
- aviz comisii: Comisia buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat, Comisia juridica side 
administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive 



7. I Diverse 

Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vol , ordinea de zi - adica cele 6 proiecte de HCL ramase in dezbatere, se 
voteaza cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva ~i O ab\ineri. 

Se trece la punctele de pe ordinea de zi ~i se ia proiectul de hotarare ~i anume : 

1.H O TA R A R E (proiect) privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2021 . 
Domnul primar invita pe d-na Suciu Monica sa prezinte o situa\ie detaliata privind bugetul pe anul 2021. 
O-na Suciu arata urmatoarea situ\ie , defalcata pe venituri ~i cheltuieli : 

VENITURI PRIMITE DE LA STAT IN SUMA DE 3826 MIi LEI. 
VENITURI PRECONIZATE DE INCASAT LA BUGET 4225 MIi LEI. 
TOTAL VENIT ANUL 2021 ESTE DE 8051 MIi LEI. 
CHEL TUIELI PENTRU FUNCTIONARE: 

-Aparatul primariei : salarii 955 mii lei 
bunuri si servicii 365 mii lei 

- ISU 52 mii lei 
-Fond de rezerva 20 mii lei 
-Scoala 208 mii lei 
-Sanatate -35 mii lei 
-Carnine reparatii 35 mii lei 
-lntretinere parcuri 24 mii lei 
-Biserici 45 mii lei 

-Asistenti personali si persoane cu handicap 1028 mii lei 
-lluminat public ,inregistrari topo,intabulari pasuni,strategia de dezvoltare 349 mii lei 
- Supercom si cotizatii 168 mii lei 
-Drumuri reparatii si dezapezire 110 mii lei 
-Strazi reparatii 315 mii lei 
CHELTUIELI DEZVOLTARE : 

-PUG 65 mii lei 
-SF sediu primarie 35 mii lei 
-Capela 600 mii lei 
-Buldo 383 mii lei 
-Masterplan 24 mii lei 
-Asfaltari strazi in Sieu si Ardan 3024 mii lei 

-Amenajari santuri si accese 603 mii lei 
\ sfaltari strazi Posmus si Ardan 550 mii lei 

-SF drumuri agricole 80 mii lei 
-SF asfaltari Posmus ,Ardan si Sieu 50 mii lei 
D-1 primar arata ca drumurile de hotar la care se face referire pentru a fi reabilitate, ar fi 3 tronsoane pe tot UA T $ieu. La $oimu~ 
din DJ 173 pe langa biserica pana Tn varful dealului. La Posmu~. de la cazanul lui Habalau Dorel , pe langa proprietatea lui 
Budu~an, pe deasupra lacului, pe langa parau pana la Pintic.La $ieu- de la cimitir pana la DJ 154. 
0-1 primar - DC 11 trebuie neaparat reparat unde se vor folosi aproximativ 50 mii lei. 
0-1 Chereja Emil propune a se cumpara ~i monta 5 tuburi din beton de trecere peste drumul agricol "In fana\e" la Ardan, apoi de 
facut ~an\uri la acest tronson. 
D-1 primar - pentru bugetul dein acest an nu se va putea face lucrarea, poate la rectificare. Pentru localitatea $ieu, intravilan 
trebuie extins asfaltul de pe strada pe deal de l~a nr.219 la 196. 
0-1 Habalau solicita la Posmu~ repara\ii la drumul de pe strada tineretului. 
D-1 primar se va face cu Tncadrarea Tn sumele alocate. 

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" , _O_ "ab\ineri", _o_ "impotriva" din numarul de 11 
consilieri Tn func\ie. 

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare 

2.H OT AR AR E (proiect) privind insu~irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea demersurilor de actualizare a 
datelor in vederea Tnscrierii Tn cartea funciara, a pa~unii comunale "Paraul $lioparlii" Tn suprafata totala de 12,4846 ha. 



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 

3.H OT A RA R E (proiect) privind insu~irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea demersurilor de actualizare a 
datelor in vederea inscrierii in cartea funciara, a imobilului "Casa comunala Ardan" 

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 

4.H OT AR AR E (proiect) privind aprobarea numarului ~i a cuantumului burselor ~colare aferente anului ~colar 2020-2021 pentru 
elevii din inva\amantul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna $ieu 

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 
· _11_ voturi "pentru" , _ 0_ "abtineri", _0_ "impotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie. 

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare 

5.H OT AR AR E (proiect) privind neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ~coli a Romaniei in perioada 2021- iunie 2023 

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_ "abtineri", _0_ "impotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie. 

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare 

6.H OT AR ARE (proiect) privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 fa\a de impozitele ~i taxele locale 
pentru anului 2021 

Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin. (5) 
,:i a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu un numar 
ue_ 11_ voturi "pentru", _0_ "ab\ineri", _ 0_ "impotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie. 

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare 

4.DIVERSE. 

D-nul Chereja Emil - intreaba de ce nu se pot finan\a prin proiecte europene drumurile din localitatea Ardan? 

D-I primar- nu se indeplinesc condi\iile din ghidul de finan\are, nu sunt limitrofe cu drumurile jude\ene, ori satul Ardan nu 
are drumuri limitrofe cu drumuri jude\ene. 

D-I primar solicita pre~edintelui de ~edin\a sa propuna domnii consilieri alegerea unui consilier care sa faca parte din 
Comisia de licita\ie pentru inchiriere Cabinet medical si cabinet dentar. La fel se solicita un consilier sa faca parte din comisia de 
licita\ie pentru inchirierea pa~unilor comunale . 

D-I Habalau - propune pe domnul Chereja Emil sa faca parte din comisiile mai sus amintite. Se supune la vot propunere 
~i se voteaza pentru in unanimitate. 

D-I Ivan Mihai - arata ca la cladirea $coala veche din Posmu~ situata in centru localita\ii este necesar a se face lucrari de 
repara\ii a exteriorului deoarece sunt intr-o stare avansata de degradare. 



D-1 primar propune a se apela la un specialist pentru a vedea daca se poate face un proiect care sa includa reparatia sau 
demolarea acesteia. Pentru lemnaria veche , aceasta se va demola pentru ca nu mai este utila . 

D-1 Chereja Aurel-Liviu - solicita a se face demersuri pentru instalarea hidrantilor in satul Ardan , pe reteaua publica. 

D-1 primar se va face adresa catre AQUA BIS pentru montarea acestora pe reteaua de apa publica. 

D-1 Chereja Emil - ar fi necesare indicatoare de orientare la intrarea ~i ie~irea din localita\ile comunei $ieu. 

D-1 primar - ar fi posibil doar la rectificare deoarece bugetul este impa~it pentru anul in curs. 

D-na Pase Roxana - ar trebui facute adrese la cei responsabili pentru a reface trecerile de pietoni deoarece nu se mai 
cunosc , vopseaua este 9tearsa pe asfalt. 

D-na Pase - intreaba de ce nu sunt lasati copii sa joace fotbal pe terenul sintetic de la ~coala? 

0-1 primar - se va purta o discutie cu doamna director pentru a se vedea de ce nu se poate utiliza terenul de sport de 
catre copii inafara programului. 

D-1 Pa~c Dorel - aduce la cuno~tinta faptul ca este rupt asfaltul nou facut de la intrarea in satul $oimu~. 

D-1 primar - se va face adresa catre Consiliul Jude\ean BN deoarece este drum judetean , pentru a atentiona 
constructorul , iar acesta va trebui sa monteze panouri de aten\ionare pana la remediere. 

0-1 Mihalca - a se lua masuri pentru ceta\enii care depoziteaza materiale ~i de~euri din construc\ii pe terenul proprietate 
publica , la fel a se lua masuri pentru curatarea spinilor de pe marginea drumului comunal. 

D-1 primar - pentru depozitarea materialelor de constructie , in unele po(liuni din satul Ardan , deoarece nu este spa\iu 
suficient al ceta\enilor in\elegem sa le permitem pe un limp scurt sa depoziteze materialele de construc\ii. 

0-1 viceprimar pentru cura\area spinilor de pe marginea drumurilor s-au aten\ionat ceta\enii . 

D-1 Uilian Grigore - daca se ~tie despre inchirierea gradinilor , proprietate publica cand expira contractele actuale. 

D-1 primar - se vor putea inchiria doar in anul urmator, in prezent sunt acte adi\ionale la contractele existente pana la 
reglementarea inscrierii acestor terenuri. 

D-1 Uilean Grigore - solicita a se urgenta lucrarea cu razlogii de la paraul din centrul satului Posmu~. La fel arata ca in 
satul Posmu~ la doua loca\ii , respectiv nr. administrativ 76 ~i 83 , asfaltul este mai jos decal ~an\ul , iese apa cand ploua ~i trece 
,,aste asf alt in partea opusa, trebuie fa cut ceva. 

D-1 primar- cand se va lucra la alte uli\e din satul Posmu~ 9i vor fi utilaje in zona se va apela la ace~tia pentru repararea 
~an\ului sau a drumului. 




