Consiliul local al comunei $ieu

PROCES VERBAL
lncheiat azi 27.10.2021 cu ocazia $edintei ordinare, on line Whats App, a Consiliului local al comunei $ieu.

pentru.

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

D-nul Habalau Vasile , pre9edinte de 9edin\a prezinta ordinea de zi care a fast dispusa prin Dispozi\ia
primarului.
Astfel ordinea de zi este urmatoarea:
Nr.
ordine
Denumire proiect de hoarare
de zi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

H OT AR ARE (proiect) privind imputernicirea 9i mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control
al A.0.1. De 9euri Bistri\a-Nasaud pentru constatarea contraven\iilor 9i aplicarea sanc\iunilor prevazute
Tn_Regulamentului serviciului public de salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud 9i in legisla\ia aplicabila in
vigoare
- 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
HOT AR ARE (proiect) privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149 A
"Paraul morii 4"padure comunala, conform a.p.v. nr.2100147604880 din 17.09.2021
- initiator: Primarul comunei $ieu
- aviz comisii: Comisia buget finante $i administrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de
administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive
H O TA RA R E (proiect) privind alegerea pre$edintelui de $edinta al Consiliului local $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
HOT AR ARE (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 fin ante $i administrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de
administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive
H O T A R A R E (proiect) privind stabilirea salariile de baza pentru functionarii publici $i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei $ieu , serviciile publice de interes
local 9i activita\ile subordonate 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
H O TA RA R E (proiect) privind implementarea proiectului ,, Modernizarea infrastructurii rutiere
agricole in comuna Sieu, judetul Bistrita-Nasaud"
- initiator: Primarul comunei $ieu
- aviz comisii: Comisia buget fin ante $i administrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de
administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive
HOT AR ARE (proiect) privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul
"Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Sieu, 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

8.

9.

H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea lndicatorilor Tehnico - Economici actualizati aferenti
Proiectului.,Modernizare strazi comuna Sieu, localitatea Sieu si Ardan 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
H OT AR ARE (proiect) pentru aprobarea Cererii de finan\are 9i a Devizului general
pentru obiectivul de investi\ii EXTINDERE RETEA DE CA~A~IZARE IN LOCALITATILE $OIMU$,
POSMU$ $1 ARDAN, COMUNA $IEU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
- 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
H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea in~icatorilor teh_,nico-economici aferen\i obiectivului de
investitii EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE SOIMUS, POSMUS SI ARDAN,
COMu°NA $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
H O T A RA R E (proiect) pentru aprobarea Cererii de finan\are 9i a Devizului general
pentru obiectivul de investitii" MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SIEU, SATELE SIEU, ARDAN SI
POSMUS, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
'
'
'
- 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
H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea lndicatorilor Tehnico - Economici actualizati aferenti
Proiectului MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SIEU, SATELE SIEU, ARDAN SI POSMUS,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
'
'
- initiator: Primarul comunei $ieu
- aviz comisii: Comisia buget finante $i administrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de
administratie publica locala,Comisia cultura invatamant si activitati sportive
II
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Domnul pre$edinte de $edinta supune la vot , ordinea de zi - adica cele 12 proiecte de HCL, se voteaza cu 11
voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i Oab\ineri.

1

Se solicita de catre domnul primar suplimentarea ordinii de zi cu 1nca un proiect de HCL 9i anume HCL privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei $ieu 1n comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
"oncursului pentru ocuparea func\iei de director/director adjunct 1n unita\ile de 1nva\amant din comuna $ieu.
Domnul pre$edinte de $edinta supune la vot , ordinea de zi , suplimentarea - adica cu 1 proiect de HCL, se
voteaza cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i Oab\ineri.
Se trece la punctele de pe ordinea de zi 9i se ia proiectul de hotarare 9i anume :
1.H O T A RA R E (proiect) privind 1mputernicirea 9i mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al AD.I.
De9euri Bistri\a-Nasaud pentru constatarea contraven\iilor 9i aplicarea sanc\iunilor prevazute 1n_Regulamentului
serviciului public de salubrizare al jude\ului Bistri\a-Nasaud 9i in legislatia aplicabila 1n vigoare
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_ "1mpotriva" din numarul de 11
consilieri 1n func\ie prezen\i.
Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare
2.H OT AR ARE (proiect) privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din U.B. 4, UA 148 A, 149 A Paraul morii
4 padure comunala, conform a.p.v. nr.2100147604880 din 17.09.2021.
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 1n func\ie, prezen\i.
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11

Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
3.H OT AR ARE (proiect) privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local $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 nu mar de_11 _ voturi pentru _ 0_ ab\ineri _ 0_ impotriva din numarul de 11
consilieri in func\ie, prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
4.HOT AR ARE (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.
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 prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
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5.H O T A R A R E (proiect) privind stabilirea salariile de baza pentru functionarii publici ~i personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei $ieu , serviciile publice de interes local ~i activita\ile subordonate
Consiliului local $ieu
Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, alin.(3),
11!.a), alin. (5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
adminislrativ, cu un numar de_11_ voturi pentru" , _0_ ab\ineri", _0_ Tmpotriva" din numarul de 11
consilieri Tn func\ie prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
11

11

11

6.H O TA RA R E (proiect) privind implementarea proiectului " Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna
Sieu, judetul Bistrita-Nasaud"
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 nu mar de_ 11_ voturi "pentru _ 0_ ab\ineri _0_ "1mpotriva din numarul de 11
consilieri 1n func\ie prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
7.H OT AR ARE (proiect) privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul
Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Sieu, judetul Bislrita-Nasaud
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
'ministrativ, cu un numar de_11_ voturi pentru" , _0_ ab\ineri _ 0_ 1mpotriva din numarul de 11
consilieri Tn func\ie prezen\i.
Nu au fast aduse modificari proiectului de hotarare
8.H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea
lndicatorilor Tehnico - Economici actualizati aferenti
ProiectuluillModernizare strazi comuna Sieu, localitatea Sieu si Ardan judetul Bistrita-Nasaud
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 Tn func\je prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
9.H OT AR ARE (proiect) pentru aprobarea Cererii de finan\are ~i a Devizului general
pentru obiectivul de investi\ii EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE $O1MU$, POSMU$ $1 ARDAN,
COMUNA $1EU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
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_10_ voturi pentru
1_ ab\ineri _O_ impotriva din numarul de 11
consilieri Tn func\ie prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
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10.H O T A R A R E (proiect) privin? apro bare a indicatorilor tehnico-economici aferen\i obiectivului de investi\ii"
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE $OIMU$, POSMU$ $1 ARDAN, COMUNA $IEU, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD
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 Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, cu un numar de_10_ voturi "pentru", _ 1_ "abtineri _ 0_ impotriva' din numarul de 11
consilieri in func\ie prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
11 .H O T A RA R E (proiect) penlru aprobarea Cererii de finan\are ~i a Devizului general
pentru obiectivul de in~esjilii MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SIEU, SATELE SIEU, ARDAN $1 POSMU$,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
'
'
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 Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, cu un numar de_11_ voturi "pentru" , _ 0_ "ab\ineri", _0_ '7mpotriva" din numarul de 11
consilieri in func\ie prezen!i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
12.H O T A R A R E (proiect) privind aprobarea lndicatorilor Tehnico - Economici actualizati aferenti Proiectului
MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SIEU, SATELE SIEU, ARDAN $1 POSMU$, JUDETUL BISTRITA-NASAUD 11
Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, alin.(3),
'la), alin. (5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen1a 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 fost aduse modificari proiectului de hotarare
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13.H OT AR ARE (proiect) privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei $ieu in comisia
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea func\iei de director/director adjunct 1n unita\ile
de inva\amant din 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 Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, cu un numar de_11_ voturi "pentru _ 0_ "ab\ineri", _0_ '7mpotriva" din numarul de 11
consilieri in func\ie prezen\i.
Nu au fost aduse modificari proiectului de hotarare
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