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DISPOZIŢIA NR. 70 
 DIN 07.02.2020 

 
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL 
VRANCEA, ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE  14.02.2020       
 
 
          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  14.02.2020, ora 14.00, la sediul Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, cu următoarea ordine de zi : 
        

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Sihlea, județul 
Vrancea, pentru anul 2020; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
investiția «Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural din satul Bogza, comuna 
Sihlea, judeţul Vrancea»;   

3) Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții «C.N.I.» S.A. a amplasamentului 
situat în comuna Sihlea, sat Bogza, județul Vrancea și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții « Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural 
din satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea»;  

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul comunei Sihlea pentru anul 2020 ; 

5) 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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