
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

PROCES – VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.07.2017

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 163 / 25.07.2017

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:

1. TRONARU ION P

2. BRÂNZEI GHEORGHE P

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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni;

2) Proiect de hotărîre privind analizarea execuţiei bugetului local al comunei Sihlea la data
de 30.06.2017;

3) Proiect de hotărîre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în
cadrul Primăriei comunei Sihlea, judeţul Vrancea;

4) Proiect de hotărîre privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, pentru anul 2017;

5) 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, constatind prezenţa tuturor consilierilor locali la şedinţa ordinară.
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare  din data de 26.06.2017.
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 preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de
şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni.
Domnul Renţea Mihail propune pe domnul Dumitrache Valerică.
Domnul Brînzei Gheorghe propune pe doamna Soricu Ionelia.
În urma votului  secret se aprobă cu 8 voturi « pentru « , 7 voturi « împotrivă »
alegerea doamnei Soricu Ionelia în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni.
Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive.
Doamna Pascu Valentina, contabilă, prezintă raportul de specialitate la proiectul de
hotărîre prezentat.
Doamna preşedinte 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 a avut în vedere limitele bugetare aprobate pentru plata
salariilor  şi ierarhia funcţiilor conform organigramei.



Pentru consilierii locali în unanimitate se stabileşte în limita maximă lunară de 10 %
din indemnizaţia primarului comunei Sihlea, plătită  5% pentru o şedinţă lunară a
Consiliului Local al comunei Sihlea  şi  5% pentru o şedinţă lunară pe comisii.
Doamna Soricu Ionelia arată că legea salarizarii este incorectă din punct de vedere a
stabilirii salariului pentru angajaţii Primăriei comunei Sihlea de către consilierii locali.
Domnul Brînzei Gheorghe are acelaşi punct de vedere, menţionînd că salariul propus
pentru contabila de cheltuieli este prea mic raportat la complexitatea activităţii,
răspunderea şi impactul deciziei.
Domnul Brînzei Gheorghe consideră că trebuie  mai multă responsabilitate la
compartimentul contabilitate- venituri.
Domnul primar supune atenţiei membrilor Consiliului Local al comunei Sihlea salariul
fiecarui angajat.
Doamna preşedinte de şedinţă solicită alte puncte de vedere privind proiectul de
hotărîre prezentat.
Consilierii locali solicită posibilităţi de rectificare a bugetului local pentru acordare
măriri salariale pentru angajaţi.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat.
Se aprobă în unanimitate.
Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive.
Doamna Pascu Valentina, contabilă, prezintă raportul de specialitate la proiectul de
hotărîre.
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 5 al ordinii de zi.
Domnul Brînzei solicită primarului comunei Sihlea să prezinte o informare privind
stadiul derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.
Domnul primar informează Consiliul Local al comunei Sihlea cu privire la stadiul
fiecărui proiect în desfăşurare : » Modernizare drumuri comunale », « Modernizare
drumuri de exploatare agricolă » , « Continuare lucrări construire Şcoala Sihlea » , «
Continuare lucrări construire Şcoala Voetin « , « Construcţie  Grădiniţa Voetin « ,
« Construcţie sistem de alimentare cu apă şi canalizare în sat Căiata, Bogza, Voetin «.
Domnul Filip Ionel întreabă dacă vor fi continuate lucrările la baza sportivă.
Domnul primar arată că în prezent nu sunt fonduri pentru acest obiectiv.
Doamna Soricu Ionelia întreabă care este calendarul prestării serviciului de salubritate.
Domnul primar răspunde că săptămînal prestatorul va ridica gunoiul menajer din
fiecare sat.
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

SORICU IONELIA MODREANU RADU




