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DISPOZIŢIA NR. 102 

DIN  22.05.2015 

 

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL 

VRANCEA , ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ , PENTRU DATA DE  29.05.2015          

 

 

          PRIMARUL COMUNEI SIHLEA ,  

 

 

- în temeiul art. 39, alin. 1, alin. 3  ,  art. 68  , alin. 1  , art. 115  ,alin. 1  ,   lit. „ a „  din 

Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia  publică locală, republicată, modificată şi 

completată;  

 

DISPUNE :  

 

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Sihlea , judeţul Vrancea , în şedinţa ordinară  

pentru data de 29.05.2015, ora 14.00, la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 

Vrancea, cu următoarea ordine de zi : 

 

1) Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni; 

2) Proiect de hotărîre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare din satul Sihlea, comuna Sihlea, judeţul Vrancea  către S.C. 

Compania de Utilităţi Publice  S.A. Focşani; 

3) Proiect de hotărîre privind darea în administrarea U.A.T. judeţul Vrancea,  a 

suprafeţelor de teren din domeniul public şi  administrarea comunei Sihlea în 

vederea construirii unui număr de 13 puncte de colectare a deşeurilor în cadrul 

proiectului „ Sistemul de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 

Vrancea; 

4) Proiect de hotărîre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către 

Ministerul pentru Societatea Informaţională prin S.C. Telekom România 

Communications S.A. a suprafeţei de 10 mp. teren intravilan înscris în domeniul 

public al comunei Sihlea, judeţul Vrancea , situat în comuna Sihlea, sat Voetin, T. 

8 , P. 626 , 627 , 628 , nr. cadastral 52144, destinată construirii şi funcţionării 

unui punct local de distribuţie pentru sistemul broadband în cadrul proiectului 

Ro- NET „ Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele 

defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;   

5) Întrebări şi interpelări; 

 

 ART. 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate Instituţiei Prefectului judeţului 

Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin grija  secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.          

 

            PRIMAR                                                                        AVIZAT  

                                                                              SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 
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