
Consiliul local al comunei $ieu 

PROCES VERBAL 
lncheiat azi 30.06.2021 cu ocazia $edintei ordinare a Consiliului local al comunei $ieu. 

La ~edinta participa , 11 consilieri locali in functie. 
Domnul secretar da citire procesului verbal al ~edintei anterioare care se supune la vat fiind votat cu 11 voturi 

pentru. 
D-nul Pa~c Dorel , pre~edinte de ~edinta prezinta ordinea de zi care a fast dispusa prin Dispozi\ia primarului. 
Astfel ordinea de zi este urmatoarea: 

Nr. 
ordine 
de zi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Denumire proiect de hoarare 

H OT A RARE (proiect) privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei ~ieu nr. 
18/2021 " privind inSU$irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea demersurilor de 
actualizare a datelor in vederea inscrierii in cartea funciara, a pa$unii comunale "Paraul $lioparlii" in 
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 

HOT AR ARE (proiect) privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei ~ieu nr. 19/2021 
" privind insu$irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea demersurilor de actualizare a 
datelor in vederea inscrierii in cartea funciara, a imobilului "Casa comunala Ardan" 

- initiator: Primarul comunei $ieu 

- aviz comisii: Comisia buget finante $i adminislrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de 
administratie publica locala,Comisia cultura invatamanl si activitali sportive 

H O T A RA R E (proiect) privind acordul amplasarii ~i/sau acces in zona drumului public, pe terenuri 
aflate in proprietatea comunei $ieu ~i administrarea Consiliului Local al comunei $ieu pentru obiectivele 
de invesli\ii care urmeaza a fi realizate sau amplasate aferenle obiectivului: ,,Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" in perioada 2014-2020 
(2023)CL 5- Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu
Odorhei si Sieu, reabilitare sursa Sieu si rezervor Cetate, extindere retea de canalizare in comuna 
Dumitra, retea de canalizare si SEAU in Budacu de Sus si comuna Sieu-Magherus 
- initiator: Primarul comunei $ieu 

- aviz comisii: Comisia buget fin ante $i administrarea domeniului public $i privat, Comisia juridica si de 
adminislralie publica locala,Comisia cultura invalamant si aclivitali sportive 

Diverse 

Domnul pre$edinte de $edinta supune la vot , ordinea de zi -3 proiecte de HCL in dezbatere, se voteaza cu 11 voturi 
pentru, 0 voturi impotriva ~i O ab\jneri. 

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

1.H o TAR ARE (proiect) privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei ~ieu nr. 18/2021 "privind 
insu$irea documentatiei tehnice cadastrala pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor in vederea inscrierii 
in cartea funciara, a pa$unii comunale "Paraul $1ioparlii" in 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 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_ "impotriva" din numarul de 11 
consilieri in func\ie. 

Nu au fost ad use modificari proiectului de hotarare 

2.H o TAR ARE (proiect) privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei ~ieu nr. 19/2021 "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 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_ "impotriva" din numarul de 11 consilieri in func\ie. 

Nu au fost ad use modificari proiectului de hotarare 

3.H OT AR ARE (proiect) privind acordul amplasarii ~i/sau acces in zona drumului public, pe terenuri aflate in proprietatea 
comunei $ieu ~i administrarea Consiliului Local al comunei $ieu pentru obiectivele de investi\ii care urmeaza a fi realizate 
sau amplasate aferente obiectivului: ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din jude\ul 
3istri\a-Nasaud" in perioada 2014-2020 (2023)CL 5- Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu 
de Jos, Marise/u, Sieu-Odorhei si Sieu, reabilitare sursa Sieu si rezervor Cetate, extindere retea de canalizare in comuna 
Dumitra, retea de canalizare si SEAU in Budacu de Sus si comuna Sieu-Magherus 

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.DIVERSE. 

D-nul primar explica amanun\it despre necesitatea ini\ierii proiectelor de hotarare supuse dezbaterii , aratand motivele 
revocarii celor doua HCL-uri adoptate la data de 22.04.2021 , pentru care lnstitu\ia prefectului , Serviciul pentru verificarea 
Legalita\ii Actelor, a Aplicarii Actelor Normative 9i Contencios Administrativ a facut plangere prealabila , adresa nr. 11D12594 din 
11.06.2021.Cel de al treilea proiect de HCL este necesar a fi adoptat pentru faptul ca exista un proiect jude\ean in derulare pentru 
,dinderea re\elei de apa in localitatea Posmu9. 

In continuare d-1 primar arata ca pentru satele $oimu~ ~i Posmu9 s-a discutat cu o firma care de\ine utilaje pentru 
inchiriere 9i pentru lucrari de repara\ii drumuri agricole , necesare ca urmare a ploilor frecvente din aces! an . 

Pentru satul Ardan s-a discutat faptul ca in urma participarii ceta\enilor cu utilajele proprii la repara\iile drumurilor s-a 
convenit a se suporta din sumele alocate localita\ii Ardan, a se cumpara motorina pentru func\ionarea tractoarelor sau al altor 
utilaje mecanice pentru repara\iile drumurilor agricole. 

D-1 Chereja Emil solicita a se face adresa catre sociatatea de intre\inere re\ele elctrice din zona "de la Primaria $ieu, apoi 
spre Ardan ~i apoi spre fosta sera CFR" unde locuiesc un numar aproximativ de 70-80 gospodarii arondate acestei re\ele , pentru a 
se lua masuri pentru montarea unor distan\iere intre firele de conductori electrici deoarece in timpul furtunilor de anul acesta s-au 
lovit intrei ei ace9ti conductori producandu-se un scurt circuit ~i intreruperea furnizarii energiei electrice in acea zona. 

D-1 Some~an loan - arata ca de la gospodaria lui Condrate ~i pe uli\a catre $ieu ar trebui luate masuri de cura\are a 
vegeta\iei , adica crengile anumitor copaci de pe marginea drumului jude\ean 9i probabil ~i din cadrul proprieta\ilor gospodariilor 
popula\iei au crescut mull extinzandu-se peste drumul jude\ean fapt care face sa loveasca vehiculele in trecere prin aceasta zona. 

D-1 Chereja Emil - arata ca trebuie cumparate 5 tuburi de traversare a drumurilor, in vederea instalarii acestora pe 
drumurile agricole din satul Ardan. 



D-1 Ivan Mihai-Pavel - arata ca la puntea din localitatea Posmu~ in locul numit "la ~oricu" cineva a distrus balustradele , 
care erau din lemn ~i se pot produce accidente in cazul traversarii acestei pun!i. Propune a se reface aceasta balustrada. 

D-1 Pa~c Dorel - arata ca aceea~i situa!ie cu vegeta\ie forestiera se intalne~te ~i pe drumul judetean 173 de la $ieu catre 
$oimu~ unde vegetalia foresliera de pe langa marginea drumului a invadat o po~iune din suprafata drumului astfel ca aceasta 
love~te autovehiculele in trecerea acestora, putand produce zgarieturi, lovituri sau alte daune. 

D-1 Gherman Alexandru - propune a se construi un trotuar pentru pietoni in zona strazii "de la cazanul lui Pa~cu pana in 
DJ 154". 

D-1 Uilian Grigore - propune a se face o adresa catre Consiliul Jude\ean BN pentru a instala indicatoare de la intrarea in 
localitatea Sarata , de langa Bistrita ~i la intrarea in jude\ul Bistrita , respectiv limita cu judetul Mure~ a localita\ii Monor , unde sa fie 
interzis accesul camioanelor de tonaj greu deoarece distrug drumul jude\ean asfaltat nu demult. 

D-1 Chereja Emil la fel propune ~i este de acord cu propunerea anterioara de a se face adresa catre Consiliul Jude\ean 
BN pentru a monta indicator cu interdictia a peste 30 tone a ma~inilor grele. Sesizarea vine din partea ceta\enilor nemul\umili ~i 
prin unanimitatea parerilor consilierilor locali, prezenti in sala. 

D-1 Habalau Vasile - cu privire la ceta\enii care tac come~ ambulant vanzand legume fructe sau cumparand fier vechi , 
r.are se plimba cu ma~inile prin localita\ile comunei sa se ia masuri de sesizare organelor de poli\ie ~i a nu 1-i se permita sa intre 
J,ntr-o gospodarie in alta deoarece se pot intampla multe . 

D-1 Mihalca loan - arata din nou ca trebuie cura\ate ~anturile de pe DC 11 ~i propune a trimite la aceasta lucrare pe cei 
condamna\i la prestarea muncii in folosul comunita\ii . 

D-1 Mihalca loan- sesizeaza ca fostul consilier Mihalca loan din Ardan, nr.54 are montat un aparat comercial de servire a 
bauturilor alcoolice ~i a altor produse alimenlare langa locuin!a acestuia respectiv peste drum langa punctul de colectare a laptelui 
in satul Ardan. 1ntreaba daca i s-a eliberat autoriza\ie de func\ionare ~i daca i s-a dat autoriza\ie de construc\ie pe acest 
amplasament ? 

D-1 viceprimar - nu are autoriza\ie de construire emisa iar autoriza\ie eliberata de Oficiul Registrului Come~ului nu ~tim 
daca s-a eliberat. Se va merge in teren ~i v-om verifica in ce condi\ii func!ioneaza ~i pe ce amplasament. 

D-na Pa~c Roxana - arata ca ar trebui solicitat a se reface marcajele stradale deoarece sun! ~terse in totalitate, mai ales 
trecerile de pietoni. 

Deoarece nu mai sunt alte probleme de discutat se incheie ~edin!a ordinara din data de 30.06.2021. 

Secretar iQer~~I comunei $ieu, 
r.hd;~~ ~b'b)1 




