
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

PROCES – VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.05.2017

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 129 / 25.05.2017

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:

1. TRONARU ION A

2. BRÂNZEI GHEORGHE A

3. SORICU IONELIA P

4. NICOLAU VALENTIN P

5. HULPOIU RADU P

6. MOISI MĂNEL P

7. ALBU IONEL P

8. ABDULAC NICOLAE P

9. EŞANU GHEORGHE P

10. COMAN VALERIU P

11. RENŢEA MIHAIL P

12. GROZAVU ION P

13. FILIP IONEL P

14. LĂZĂRICĂ IONEL P

15. DUMITRACHE VALERICĂ P



Ordinea de zi a şedinţei :

1) Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru
investiţia „ Reabilitare drum de exploatare, comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul Vrancea”;

2) Proiect de hotărîre privind aprobarea devizului general pentru investiţia „ Înlăturarea
efectelor calamităţilor naturale produse în urma fenomenelor meteorologice pe
drumurile comunale, comuna Sihlea, judeţul Vrancea”;

3) Întrebări şi interpelări;

Domnul Nicolau Valentin 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 domnilor consilieri locali: Tronaru Ion şi Brânzei
Gheorghe.
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare  din data de 28.04.2017.
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 primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre
prezentat.
Nu sunt solicitări.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat.
Se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive.
Domnul preşedinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre prezentat.
Nu sunt solicitări.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărîre.
Se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedinte propune trecerea la punctul 3 « întrebări şi interpelări ».
Domnul primar informează Consiliul Local al comunei Sihlea cu privire la finalizarea
lucrărilor la proiectul Măsura 125- Modernizare drumuri de exploatare agricolă.
Pentru satul Bogza domnul primar solicită acordul membrilor Consiliului Local al
comunei Sihlea pentru iniţierea procedurilor legale pentru continuarea lucrărilor de
asfaltare cu alocare de fonduri din bugetul local al comunei Sihlea, în continuarea
lucrărilor din cadrul proiectului Măsura 125, pentru o lungime de drum de 200 m cu
lăţime de 3,5 m pînă în zona Bisericii satului Bogza.
Lucrările propuse  pentru asfaltare sus-menţionate urmează a fi susţinute financiar din
bugetul local al comunei Sihlea în limita estimativă de 40.000 lei.



Domnul consilier local, Albu Ionel aduce în atenţia Consiliului Local al comunei Sihlea
problema colectării gunoiului menajer, considerînd că operatorul de salubrizare trebuie
atenţionat cu privire la respectarea obligaţiilor contractuale.
Domnul consilier local, Nicolau Valentin  solicită instalarea de becuri pentru iluminatul
public în satul Voetin.
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte puncte în atenţia Consiliului
Local al comunei Sihlea, fapt pentru care declară închise lucrările şedinţei ordinare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

NICOLAU VALENTIN MODREANU RADU


