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PRIMĂRIA COMUNEI SIHLEA  
 
 

DISPOZIŢIA NR. 392 
 DIN 13.12.2019 

 
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL 
VRANCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE  20.12.2019       
 
 
          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  20.12.2019, ora 14.00, la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, cu următoarea ordine de zi : 
        
        

1) Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
comunei Sihlea, județul Vrancea pentru o perioadă de trei luni; 

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

3) Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Sihlea, județul 
Vrancea, pentru anul școlar 2020- 2021; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați 
pentru investiția „ Continuare lucrări construire Școală Generală cu 6 săli de clasă, 
comuna Sihlea, județul Vrancea“ ; 

5) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în 
cadrul Primăriei comunei Sihlea, județul Vrancea; 

6) 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.          
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