Consiliul local al comunei $ieu
PROCES VERBAL
incheiat azi 23.09.2021 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 care se supune la vat fiind votat cu 11 voturi pentru.
D-nul Habalau Vasile , pre9edinte de 9edinta prezinta ordinea de zi care a fast dispusa prin Dispozi\ia
primarului.
Astfel ordinea de zi este urmatoarea:
Nr.
Denumire proiect de hoarare
ordine
de zi
H O TA RA R E (proiect) privind aprobarea inchirierii prin "licitatie publica" a unui spatiu din cladirea
1.
cu destinatia CABINET MEDICINA GENERALA, CABINET DENTAR $1 FARMACIE iN LOCALITATEA
SIEU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
'

'

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) pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului
de transport 9colar Tn comuna $ieu , judetul Bistrita-Nasaud
- 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 OT AR ARE (proiect) privind rectificarea bugetului comunei $ieu pe trimestrul Ill, 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

I

4.

Diverse

Se supune aprobarii consiliului local ordinea de zi. Se voteaza "Pentru" cu un nu mar de 11 voturi.
Domnul pre$edinte de 9edin\a supune la vat ordinea de zi.
Se voteaza ordinea de zi fiind aprobata cu cu 11 voturi "pentru", 0 voturi impotriva 9i Oabtineri.
Se precizeaza pre~edintelui de $edinta cvorumul necesar pentru adoptarea hotararilor (proiect) ~i anume cu votul
majoritatii consilierilor locali prezen\i.
Se trece la punctele de pe ordinea de zi .

1. H O TA R A R E (PROIECT) privind aprobarea inchirierii prin "licitatie publica" a unui spatiu din cladirea cu
destinatia CABINET MEDICINA GENERALA, CABINET DENTAR $1 FARMACIE IN LOCALITATEA $1EU,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Se fac dezbateri pe marginea proiectului de hotarare.
Supusa la vat H O T A RA R E (PROIECT) privind aprobarea inchirierii prin "licitatie publica" a unui spatiu din cladirea
cu destinatia CABINET MEDICINA GENERALA, CABINET DENTAR $1 FARMACIE IN LOCALITATEA $1EU, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD a fast adoptata cu un nr de 11 voturi "pentru" , 0 voturi "impotriva" 9i O"ab\inere".
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 Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, respectiv cu un numar de 11 voturi "pentru" 0 voturi - ,,impotriva"0 "ab\inere din 11 consilieri prezenti. Nu au fost
aduse modificari proiectului de hotarare.
Se trece la urmatorul proiect de HCL.
2. H o TA RA R E (proiect) pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de
transport ~colar in comuna $ieu , judetul Bistrita-Nasaud
Supusa la vat H O T ARA R E (PROIECT) pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al
microbuzului de transport ~colar in comuna $ieu , judetul Bistrita-Nasaud a fast adoptata cu un nr de 10 voturi "pentru",
0 voturi "impotriva" ~i O"abtinere".
Se supune la vat propunerea .
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 Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, respectiv cu un numar de 11 voturi llpentru" 0 voturi - ,,impotriva"0 ,,ab\jnere din 11 consilieri prezen\i. Nu au fost
aduse modificari proiectului de hotarare.
Se trece la urmatorul proiect de HCL.
3. Ho TAR ARE (proiect) privind rectificarea bugetului comunei $ieu pe trimestrul 111, anul 2021
:'litiator: Primarul comunei $ieu. Se supune la vat propunerea .
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_ "Tmpotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie.
Nu au fost ad use modificari proiectului de hotarare
4. DIVERSE
Domnul primar prezinta situa\ia solicitarii de sume in vederea repara\iilor de drumuri comunale 9i anume 60.000 lei de la
Consiliul Judetean. La fel prefectura BN a solicitat o situa\ie prin care sa aratam necesarul de sume pentru finan\are sau
cofinan\are, astfel : s-a cerut 150.000 lei cofinan\are proiecte, 150.000 pentru cheltuieli neeeligibile, 100.000 lei cheltuieli de
func\ionare Tn total suma de 400.000 lei.
Daca se vor primi - propunerea este de a se utiliza la amenajarea parcarii din targ, apoi sa se faca poavajul in centru
pana la po9ta 9i pana in asfalt.
Va informez ca in urma furtunii de vineri 17 septembrie de la Ardan au fost rupte podurile 9i pode\ele de pe strada Vaii 9i
mai sus fiind deteriorate 9i puse in pericol 9i structura podurilor Podul mare din centru 9i podul de la Poduceuca.
S-a facut cerere pentru comisia de evaluare a pagubelor pentru a veni la evaluare .
Am solicitat o suma de 400.000 lei pentru drumuri din intravilan, 4000.000 lei pentru pode\e 9i 100.000 pentru drumul din
,ompe extravilan Ardan.La podul de la Poduceuca s-a cerut sume pentru decolmatare in prima interven\ie, astfel ca in perioada
imediata s-a disacutat cu o persoana din Ardan care de\ine un utilaj pentru sapat sa repare primele pagube de urgen\a, pani la
aprobarea lucrarilor printr-un proiect, avize 9i alte documente.Dupa ce vine comisia va trebui sa luam legatura cu o firma dispusa
sa faca lucrari de urgen\a pentru decolmatarea 9i repararea provizorie pemntru a putea fi utilizate drumurile , podurile 9i alteltele
asemenea .
0-I Ivan Mihai Pavel - intreaba daca se vor incepe lucrarile de repara\ie a drumului DJ 173 Sieu-Teaca ?
D-I primar arata ca din ultima discu\ie cu reprezentan\ii societa\ii MIS GRUP care au ca 9tigat licita\ia rezulta ca lucrarile
trebuiau sa Tncepa in data de 15 septembrie. Este apelat telefonic directorul societa\ii pentru o confirmare a incepere a lucrarilor.
Acesta arata ca din cauza unor documente , respectiv autoriza\ia de lucrari de I9a CJ nu pot lncepe lucrarea.
D-na Pa9c Roxana , printyr-un appel telefonic intraba la CJ de ce nu se elibereaza autoriza\ia de incepere a lucrarii
pentru MIS GRUP. Se confirma de catre CJ ca documenta\ia depusa pentru aturorizare nu are toate avizele, respectiv aviz ape 9i
aviz mediu.
D-I Chereja Emil - intreaba daca s-a emis vreo autoriza\ie pentru lucrarea de demolare 9i poate de construire din satul
$ieu, nr.66 ?
D-I primar arata ca s-a emis autorizatia de demolare a construc\iilor in urma documentatiei depuse de catre noii
proprietari care, din discu\iile purtate cu ace 9tia inten\ioneaza sa construiasca, dupa ce vor de\ine autorizarile necesare , a unui
complex comercial.
D-I Chereja Emil - cu referire la spatiul de joaca de la Ardan din fa\a Caminului cultural, face propunerea de a se monta o
poarta la intrarea in curtea caminului, respectiv pe spatiul de joaca 9i o alta poarta la iesirea din partea de sus catre ulita
negrestilor, a unei alte porti care sa fie incuiate seara 9i descuiate dimineata, asta pentru faptul ca foarte multi tineri adolescen\i 9i

nu numai, cumpara seara de baut ~i se due pe acel amplasament unde beau , lasa murdarie, saparg lucrurile existente, apoi mai
mult ca in aceasla curte intra ~i animale la pascut respectiv cai nesupraveghea\i.
Se supune la vot propunerea de a se montga porti, se voteaza pentru in unanimitate.
0-1Pa~c DoreI - arata ca in satul $oimu~ se depoziteaza gunoaie in locuri nepermise. De nenumarate ori a luat masuri
de curatare a gunoaielor dar apar din nou.
D-1 primar propune a se monta in zona camerfe mobile de filmare.
D-1 Uilian Grigore - la Caminul din Posmu~ baia nu este func\ionala trebuie luate masuri.
D-1primar se va merge la fata locului $i impreuna cu responsabilul de camin se va remedia situatia.
D-1Mihalca Ion - intreaba daca exista cineva care ar trebui sa faca cura\enie in parcul de joaca din satul Ardan, respectiv
in fata Caminului cultural deoarece ar trebui facute ~i repara\ii la gard unde mai mul\i cetateni se due ~i beau , rup gardul astfel ca
fiind beti au cazut peste gard in drum in mai multe randuri. La fel trebuie luate masuri pentru cei care depoziteaza sau parcheaza
pe marginea drumului comunal Ardan in intravilan, pentru ca nu mai ramane spatiu de circulatie pe drum.
D-1 primar arala ca unii cela\eni au fosl nevoiji sa depozileze provizoriu cateva materiale , deoarece se stie ci!I in
localitatea Ardan terenul este in panta , curtile sun! mici si astfel ca se poale inlelege ca penlru perioade scurte sa fie lasate
materiale de construclie. Poate ca unii exagereaza cu parcarea si depozileaza se vor vedea fiecare caz in parte.
0-1 Chereja Liviu - cu referire la parcare si depozilare , asta se intampla $i pentru faptul ca mai multi cetateni au facut
construc\ii care prin acoperisul lor deepa~esc limita proprietatii intrand pe spatiul public , ingustand astfel spatiul drumului, si asa
ingust, apoi unii care vin cu masinile personale la magazin opresc chiar in apropierea acestuia fara sa tina cont ca blocheaza calea
de circulare.
O-na Pa$C Roxana - cu referire la accidentul din localitatea Ardan unde un tanar s-a rasturnat cu tractorul fiindu-i
ampulata o mana , avand multiple fracturi ~i o silua!ie maleriala si familiala deslul de proasta, propune a se colecla din partea
·silierilor bani penlru a fi donati acestei familii.
D-1primar arata ca in localilatea Sieu , $i nu numai , comiletul de femei din cadrul parohiilor, s-a implicat si a adunat de la
cei care au vrut sa doneze , bani pentru a ajuta familia, dar cei care doresc dintre consilieri sa doneze sau sa se implice in a aduna
ajutoare sunt liberi sa o faca.
Deoarece nu mai s~ ~ ~le e de discutat se incheie $edin\a ordinara din data de 23.09.2021.
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NOTA: Procesul-verbal al ~ '•• ~•lj)RO~ A~ ', din 23.09.2021 , a fost aprobat, in sedin\a ORDINARA a Consiliu~

=.,1-·

Local $ieu, din 27.10.2021 cu
• uhlar cfe
voturi "pentru", "impotriva" .=--"abtinerl' - de catre cei ~
consilieri locali in functie prezenti in sala de sedinfa7n 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,

