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PROCES – VERBAL 

 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  25.03.2016      

 

 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 

primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 80/ 18.03.2016 

 

 

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 

 

1. BRÂNZEI GHEORGHE                                        P 

 

2. DRUGESCU DUMITRU                                        P 

 

3. PURCĂREAŢĂ CONSTANTIN                            P 

 

4. TRONARU ION                                                      P 

 

5. CHIOVEANU FLORIN                                          P 

 

6. BARBU ŞTEFAN                                                     A  

 

7. BOCIOACĂ LAZĂR                                               P 

 

8. SORICU IONELIA                                                  P 

 

9. RENŢEA MIHAIL                                                  P 

 

10. COMAN VALERIU                                                P 

 

11. BUZATU AUREL                                                   P 

 

12. TRANDAFIR FĂNICĂ                                           P   

 

13. MODREANU STAN                                               P  

 

14. GROZAVU ION                                                     P 

 

     15.   GURBET COSTICĂ                                              P 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Ordinea de zi a şedinţei :  

 
1) Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, judetul 

Vrancea pentru anul 2016; 

2) Proiect de hotărîre privind închirierea pe bază de licitaţie publică deschisă a unor 

bunuri imobile înscrise în domeniul privat al comunei Sihlea, judeţul Vrancea; 

3) Proiect de hotărîre privind închirierea pe bază de licitaţie publică deschisă a suprafeţelor 

de păşune proprietate publică a comunei Sihlea, pentru păşunatul bovinelor şi ovinelor;  

4) Proiect de  hotărîre privind aprobarea raportului anual referitor la contractele de 

achiziţie publică atribuite în anul 2015; 

5) Proiect de hotărîre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2016; 

6) Întrebări şi interpelări; 

 

 

Doamna Soricu Ionelia, în calitate de  preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  

Doamna preşedinte de şedinţă solicită secretarului comunei Sihlea  să verifice prezenţa 

consilierilor locali la şedinţa ordinară. 

Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa 

ordinară, constatînd absenţa consilierului local, Barbu Ştefan. 

În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei ordinare din  10.02.2016.  

Se aprobă în unanimitate.  

În continuare doamna preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi. Supune la vot ordinea 

de zi. Se aprobă în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 1 al ordinii de zi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

Doamna Pascu Valentina prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărîre. 

Doamna preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre 

prezentat. 

Nu sunt solicitari. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 

Se aprobă în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

Domnul primar informează membrii Consiliului Local al comunei Sihlea cu privire la 

intenţia înscrisă în proiectul de hotărîre de închiriere teren proprietate privată a 

comunei Sihlea pentru construire parc fotovoltaic. 

Doamna preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre 

prezentat. 

Nu sunt solicitări. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 

Se aprobă în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 



Domnul primar precizează că poate fi încheiat un contract de închiriere pentru 

suprafaţa de păşune cu proprietarii de animale în lipsa amenajamentului pastoral 

obligatoriu din anul 2018. 

Domnul primar arată că trebuie administrată cu eficienţă păşunea comunală în sensul 

asigurării încărcăturii de animale la păşunat pe un hectar de păşune. 

Domnul Coman Valeriu solicită să fie atribuită suprafaţă de păşune şi pentru bovine sub 

2 ani. 

Domnul Brînzei propune la încheierea contractului de închiriere păşune să fie achitată 

în avans plata chiriei în procent de 30 %. 

Domnul Renţea Mihail solicită acordarea de suprafeţe de păşune pentru proprietarii 

neînregistraţi cu datorii la bugetul local al comunei Sihlea. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 

Se aprobă cu 13 voturi «  pentru » , 1 abţinere, domnul Coman Valeriu.  

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

Doamna preşedinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre prezentat. 

Nu sunt solicitări. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre. 

Se aprobă în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 5 al ordinii de zi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

Doamna preşedinte solicită puncte de vedere. 

Domnul Brînzei solicită cheltuirea banilor din subvenţii acordate de APIA pentru 

fertilizarea păşunilor comunale. 

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre. 

Se aprobă în unanimitate. 

Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul «  întrebări şi interpelări ». 

Nu sunt solicitări pentru discuţii la acest punct al ordinii de zi, drept pentru care  

doamna preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   
 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  

    SORICU IONELIA                                                                         MODREANU RADU  

      

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


