
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
PRIMĂRIA COMUNEI SIHLEA  
 

DISPOZIŢIA NR. 322 
 DIN 24.10.2019 

 
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, 
ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE  31.10.2019       
 
 
          PRIMARUL COMUNEI SIHLEA,  
 

- în temeiul art. 133, alin.1, art. 134, alin.1, lit. „a”, alin.3, lit. „a” , art. 196, alin.1, lit. „b” din 
O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.  

 
DISPUNE :  
 

ART. 1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, în şedinţă ordinară  pentru data 
de  31.10.2019, ora 15.00, la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, cu următoarea 
ordine de zi : 
        

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Local al comunei Sihlea; 

2) Proiect de hotărâre privind analizarea execuţiei bugetului local al comunei Sihlea la data de 
30.09.2019; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pe 
anul 2019; 

4) Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea; 
5) Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi bănești personalului voluntar pentru 

participarea la activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;   
6) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Sihlea; 
7) Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică; 
8) Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Sihlea, a unor funcții publice de execuție, in vederea promovarii 
functionarilor publici în grad profesional imediat superior  celui deținut; 

9) Proiect de hotărâre privind  transformarea în statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, compartiment financiar contabil, a  funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant; 

10) Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, compartiment  managementul proiectelor din fonduri 
nerambursabile, achiziții, investiții, a  unui post de natură contractuală de execuție de consilier, 
grad profesional IA; 

11) Proiect de hotărâre privind  transformarea funcției publice generale de secretar al comunei Sihlea 
în funcția publică specifică de secretar general al comunei Sihlea; 

12) Întrebări și interpelări; 
 ART. 2 Materialele privind proiectele de hotărâri pot fi puse la dispoziție în format electronic și pot fi 
studiate în format letric la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea. 
ART. 3 Proiectele de hotărâri au fost comunicate  spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al comunei Sihlea. 
ART. 4  În conformitate cu prevederile legale pot fi formulate și depuse amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri.  
ART. 5 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse 
la cunostinţă publică prin grija  secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.          
 
               PRIMAR                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                              SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 
        GURBET COSTICĂ                                                MODREANU RADU  



 


