Consiliul local al comunei $ieu
PROCES VERBAL
lncheiat azi 27.05.2021 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 vol fiind votat cu 11 voturi pentru.
D-nul Pa 9c Dorel , pre 9edinte de 9edinta prezinta ordinea de zi care a fost dispusa prin Dispozitia primarului.
Astfel ordinea de zi este urmatoarea:
Nr.
ordine
de zi

Denumire proiect de hoarare

1.

H O TA RA R E (proiect) privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de Functii ale
aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice locale fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului Local $ieu
- 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

2.

H OT A RA R E (proiect) privind actualizarea componentei echipei mobile, pentru interventia de
urgenta in cazurile de violenta domestica
- 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 R A R E (proiect) privind insu$irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea
demersurilor de actualizare a datelor in vederea inscrierii in cartea funciara, a imobilului "Dispensar
uman $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

4.

Diverse

Se supune aprobarii consiliului local ordinea de zi. Se voteaza "Pentru" cu un numar de 11 voturi.
Domnul pre$edinte de 9edinta supune la vot 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 prezenti.
Se trece la punctele de pe ordinea de zi .
1. H O T A RA R E (PROIECT) privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de Functii ale
aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice locale fara personalitate juridica din subordinea
Consiliului Local $ieu
Se fac dezbateri pe marginea proiectului de hotarare.
Supusa la vot H OT AR ARE (PROJECT) privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de
Functii ale aparatului de specialitate al primarului si ale serviciilor publice locale fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului Local $ieu a fost adoptata cu un nr de 11 voturi "pentru" , 0 voturi "impotriva" 9i O"abtinere".
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 Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, respectiv cu un numar de 11 voturi ,,pentru" 0 voturi - .,Tmpotriva"0 "abtinere din 11 consilieri prezenti. Nu au fost
aduse modificari proiectului de hotarare.
Se trece la urmatorul proiect de HCL.

2. HOT AR ARE (proiect) privind actualizarea componentei echipei mobile, pentru interven\ia de urgen\a in
cazurile de violenta domestica
Supusa la vot H O T A RA R E (PROIECT} privind actualizarea componen\ei echipei mobile, pentru interven\ia
de urgen!a in cazurile de violenta domestica a fast adoptala cu un nr de 11 voturi "pentru" , 0 voturi "impotriva" ~i 0
"ab!inere".
Domnul primar - da explicatii cu privire actualizarea componen\ei echipei mobile, pentru intervenlia de urgen!a
in cazurile de violen\a domestica.
Se supune la vol 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, respectiv cu un numar de 11 voturl ,,pentru" 0 voturi - .impotriva"O .abtinere din 11 consllleri prezenti. Nu au fost
aduse modificari proiectului de hotarare.
Se trece la urmatorul proiect de HCL.
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 "Dispensar uman $ieu".
Se supune la vol 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" , _O_ "ab\ineri", _ O_ "impotriva· din numarul de 11 consilieri in func\ie.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
4. DIVERSE
Domnul primar prezinta o situa\ie privind faptul ca exista solicitari din cadrul comunei $ieu , respectiv a parin\ilor copiilor
pentru organizarea mai multor cursuri respectiv taekwondo, karate, jujitsu, a unui curs de dansuri moderne , la fel cum exista
cursul pentru dansuri populare iar in acest mod va trebui sa platim pa~ial instructorul de dansuri care va veni in zilele stabilite
pentru orele de curs dansuri populare ~i la fel alt instructor va veni pentru cursurile de dansuri moderne pe care le consider
necesare ~i cu mai multe solicitari.
0-na Pa~c arata ca nu este corect ca pentru un tip de dansuri sa se plateasca iar pentru altul nu, ar trebui plati\i
instructorii pentru toate tipurile de cursuri 50% de catre primarie ~i 50% de catre parin\i.
0-1primar , deoarece bugetul nu ne permite , nefiind suficiente fonduri, se va incerca eel pu\in pentru cursurile unde sunt
cei mai mul\i participan\i ~i unde instructorul este motivat sa vina. Oeocamdata este instructor ~i sunt doritori la cursul de dansuri
populare , la fel se prevede pentru cursul de dansuri moderne unde este o doamna instructor care ar vrea sa vina ~i unde sunt
multi doritori.
Se da cuvantul domnului Ivan Mihai-Pavel - care arata ca problema de la nr.236 din satul Posmu~ unde un stalp de
curent este inclinat putand sa cada .
Opinia consilierilor care recomanda a se apela la deranjamente Electrica S.A. Bistri\a pentru a remedia problema.
D-1Chereja Aurel-Liviu , ar trebui cosit in curtea caminului cultural ~i intreaba daca domnii cu ~an\urile mai vin sau nu.
0-1primar arata ca cei cu lucrarile la ~an\uri vor veni, se vor incepe lucrarile imediat ce se vor opri ploile iar pentru cosit
pe DC 11 a fost luata legatura cu o societate din Bato~ , jud. Mure~ care dispune de un utilaj de cosit adaptat domeniului public
care au promis ca vin.
0-1Some~an loan intreaba daca a fost anun\ata pauza de curent din data de ieri 26.05.2021 din satul Posmu~ ?
0-1 viceprimar arata ca nu a fost anun\ata aceasta intrerupere.
0-1 Some~an propune a se face adresa catre Electrica pentru a anun\a pauzele care urmeaza sa le aibe pe viitor
deoarece se pot produce pagube insemnate de fiecare data cand se opre~te ~i se reporne~te curentul electric , daca aparatele nu
sunt scoase din priza.
La fel d-1 Some~an arata ca trebuie luate masuri impotriva numitului Boldi Marinel din Posmu~.
care a depozitat pe
domeniul public diverse materiale, respectiv fier vechi provenit din ma~ini de spalat, sobe ~i alte, la fel mobilier vechi primit prin
dona\ii sau gasit de acesta ~i adus acasa drept material de foe, materiale care pur si simplu impiedeca circula!ia de pe DJ 173.
D-1 primar - se va face adresa catre Boldi Marinel, la fel se va face adresa catre Postul de poli\ie din $ieu pentru a obliga
~i sanc\jona , in cazul in care nu se supune reglementarilor in vigoare d-1 Boldi ~i a ridica acele materiale.
0-1 Pa~c Dorel - informeaza ca a luat legatura personal cu societatea care a efectuat lucrarile de asfaltare prin localitatea
$oimu~ pentru a remedia spartura din asfalt de la intrarea in satul $oimu~ , dar nu s-a intflmplat nimic in sesnsul repara\iei.
0-1primar - este responsabilitatea Consiliului Jude\ean ~i al celor care au efectuat asfaltarea.
0-1 Habalau Vasile arata ca pe strada unde locuie~te ~i cele limitrofe cu aceasta , din informalii se ~tie ca mai ales seara
ca\iva ceta\eni certa\i cu legea se plimba cu autoturismele , de~i se pare ca ace~tia nu de\in persmise de conducere.
Solicita daca s-ar outea sa se instaleze o camera sau doua de luat vederi pentru un control mai bun al infrac\iunilor ce se
comit. La fel arata ca la nr. _ _ _ din $ieu, unde locuie~te familia Tache Valeria, pe re\eua de iluminat public este ars
becul ~i ar trebui inlocuit.

Tot d-1 Habalau propune sa se achizi\ioneze o ma~ina(autoulilitara, sau alt tip) pentru lransportul materialelor ~i a
uneltelor pe timpul programului de calre muncitorii de la compartimentul administrativ, deoarece ace~tia le transporta manual pe
jos sau cu auto personale.
D-1 primar - cu privire la instalarea unei sau mai multor camere de luat vederi , acestea nu pot fi instalate deoarece re\eua
actuala nu permite mai multe camere. Se va anun\a informa\ia la Postul de poli\ie. Cu privire la becurile arse din cadrul iluminatului
public aceste se pot inlocui , se va lua legatura cu societatea care este autorizata in acest sens ~i a mai facut asemenea lucrari
pentru repara\ii. Cu privire la achizi\ia unui auto pentru transport materiale ~i muncitori, se va achizitiona buldoexcavatorul apoi se
va putea face transportul celor aratate.
D-1 Uilian Grigore - arata ca drumul judetean DJ 173, $ieu -Teaca necesita repara\ii deoarece este plin de gropi in
asfalt.
D-1 primar , din cate ~tie la proiectul de reabilitare drum s-a schimbat solu\ia tehnica, apoi se va incepe lucrarea.
D-1Mihalca loan - intreaba daca a fost prins cineva , cu ajutorul camerelor mobile de supraveghere , ca a depozitat
gunoiul sau de~eurile in locuri nepermise 7
D-1 primar 1nca nu a fost prin nimeni.
0-na Pa~c Roxana - propune a se muta tomberoanele instalate in curtea Caminului cultural din $ieu deoarece
depozitarea de~eurilor ~i a altor materiale se tac fara selec\ie ~i de multe ori sunt lasate doar in apropierea acestor tomberoane, iar
locul actual de amplasament este chiar in centru satului, fiind vizibil ~i arata rau.
D-1 primar - pana nu se termina contractul initial care stipuleaza clar locul de amplasare al acestor tomberoane pentru
de~eurile publice , acestea nu pot fi mutate, de viitor se va \ine seama.
D-1 Chereja Emil intreaba daca pentru lucrarea de repara\ie a DC 11 au inceput demersurile 7
D-1 primar - s-au inceput demersurile , din primele estimari lucrarea trece de suma de 50 mii lei, mai exact ar fi 62 lei/mp.
·ra TVA. S-a inceput achizi\ia pe SEAP dar inca nu avem o data de incepere.
D-1 Chereja Emil - informeaza ca in tarlaua Frasini~ un ceta\ean intentioneaza sa construiasca un lac pentru pe~ti. iar
preaplinul se va deversa catre comuna Dumilri\a, de~i comuna $ieu este deficitara de apa potabila.
D-1 primar am auzit o discu\i~ew~ceasta inten\ie , dar ~i despre dirijarea apei calre pa~unea satului Ardan prin
instalarea unor troci de adapare;rtl{~\an1malele ·tenilor din Ardan ~i nu deversarea catre comuna invecinata.
Deoarece nu mai s nti gJ:o6 em .ge ·scutat se incheie ~edinta ordinara din data de 27.05.2021.
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NOTA: Procesul-verbal al sedintei
ARE, 9ip 27.05.2021 , a fost aprobat, in sedinta ORDINARA a Consi}t'ui
Local $ieu, din 30.06.2021 cu un numar de -/J----.- voturi "pentni' , "impotriva" ~ "abtinerl' - de catre cei
consilieri locali ln functie prezenti in sala de sedinta. in 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,

