
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI SIHLEA

DISPOZIŢIA NR. 142
DIN 20.04.2018

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL
VRANCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE 27.04.2018

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, cu modificările şi
completările ulterioare;

DISPUNE :

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, în şedinţa ordinară
pentru data de 27.04.2018, ora 11.00, la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, cu următoarea ordine de zi :

1)Proiect de hotărîre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului
local al comunei Sihlea, judetul Vrancea, pentru anul 2017;
2)Proiect de hotărîre privind privind analizarea execuţiei bugetului local al
comunei Sihlea la data de 31.03.2018;
3)Proiect de hotărîre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
comunei Sihlea, judeţul Vrancea a imobilului : construcţie complex comercial,
compusă din parter şi etaj în suprafaţă desfăşurată de 682 mp. şi teren intravilan
aferent în suprafaţă de 619 mp., situat în comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul
Vrancea, T. 23, P. 2300 Cc, număr cadastral 1544N-C1, înscris în cartea funciară
51452- C1;
4)Proiect de hotărîre privind acceptarea comunei Boldu, judeţul Buzău în
calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a
Transportului Public din Râmnicu Sărat- ATRAS ;
5) Proiect de hotărîre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii
Serviciului de transport local de persoane în localităţile componente ale
asociaţiei, încheiat în data de 25.04.2014 între Asociaţia de Dezvoltare a
Transportului Public Râmnicu Sărat – ATRAS şi S.C. Transport Urban de
Călători S.A.  Râmnicu Sărat;
6) Proiect de hotărîre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei
Sihlea, judeţul Vrancea;
7)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.
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