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PROCES – VERBAL 

 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  29.01.2016      

 

 

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

primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 3/ 22.01.2016 

 

 

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 

 

1. BRÂNZEI GHEORGHE                                        P 

 

2. DRUGESCU DUMITRU                                        P 

 

3. PURCĂREAŢĂ CONSTANTIN                           A 

 

4. TRONARU ION                                                      P 

 

5. CHIOVEANU FLORIN                                          A 

 

6. BARBU ŞTEFAN                                                     P  

 

7. BOCIOACĂ LAZĂR                                               P 

 

8. SORICU IONELIA                                                  P 

 

9. RENŢEA MIHAIL                                                  P 

 

10. COMAN VALERIU                                                P 

 

11. BUZATU AUREL                                                   A 

 

12. TRANDAFIR FĂNICĂ                                           A   

 

13. MODREANU STAN                                               P  

 

14. GROZAVU ION                                                     P 

 

     15.   GURBET COSTICĂ                                              P 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Ordinea de zi a şedinţei :  

 
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 stabilirea Planului de acţiuni, lucrărilor de interes 

local pentru prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local de către 

persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; 

3. Proiect de hotărîre privind propunerea de atribuire în proprietate a suprafeţei de 

250 mp. teren intravilan, categoria curţi-construcţii, situat în comuna Sihlea , sat 

Sihlea, judeţul Vrancea, T.6, p. 1307, domnului Negraru Titi şi doamnei Negraru 

Ioana, conform art. 36 , alin. 3 , alin. 6 din Legea nr. 18 / 1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărîre privind propunerea de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru 

perioada 1.01.2015-31.12.2015; 

5. Întrebări şi interpelări; 

 

 

Domnul Modreanu Stan, în calitate de  preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  

Domnul 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 consilierilor locali: Purcăreaţă Constantin, Chioveanu 

Florin, Buzatu Aurel, Trandafir Fănică. 

În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei ordinare din  30.12.2015.  

Se aprobă în unanimitate.  

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

de zi. Se aprobă în unanimitate. 

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

Domnul preşedinte solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni. 

Domnul Barbu Ştefan  propune pe doamna Soricu Ionelia. 

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea. 

În urma votului  secret se aprobă în unanimitate alegerea doamnei Soricu Ionelia în 

funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, 

pentru o perioadă de trei luni. 

În continuare doamna Soricu Ionelia, preşedinte de şedinţă, propune trecerea la punctul 

2 al ordinii de zi. 

Domnul viceprimar al comunei Sihlea prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de 

motive. 

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

Domnul Barbu Ştefan întreabă dacă vor mai fi executate lucrări de întreţinere a 

păşunilor comunale în condiţiile concesionării sau închirierii către proprietarii de 

animale. 

Domnul viceprimar răspunde că în situaţia sus- menţionată lucrările de întreţinere a 

păşunilor vor fi executate de proprietarii de animale. 



Domnul Modreanu Stan solicită afişarea în spaţiu public a planului de activităţi pentru 

beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 şi a lucrărilor executate de fiecare beneficiar. 

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 viceprimar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

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

prezentat.Nu sunt solicitări. 

Doamna preşedinte de şedinta supune la vot. 

Se aprobă în unanimitate. 

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

Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 

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. 

Se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte puncte în atenţia Consiliului 

Local al comunei Sihlea, drept pentru care 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  

      

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


