
ROMANIA                                                                                                       
JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                    

HOTARIREA NR. 27
DIN 29.07.2011

  

PRIVIND INSUSIREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE 
PENTRU OBIECTIVUL ”AMENAJARE  STATII IMBAIERE PENTRU 
OVINE IN COMUNA SIHLEA , JUDETUL VRANCEA “ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , 
INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA  , 

-avind in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de 
primarul comunei Sihlea , judetul Vrancea , privind insusirea 
documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Amenajare statii 
imbaiere pentru ovine  in comuna Sihlea , judetul Vrancea “ ;
-avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , judetul 
Vrancea , privind insusirea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul « Amenajare statii imbaiere pentru ovine in comuna Sihlea , 
judetul Vrancea « ;
-avind in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
comunei Sihlea , judetul Vrancea , la proiectul de hotarire privind insusirea 
documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul « Amenajare statii 
imbaiere pentru ovine in  comuna Sihlea , judetul Vrancea « “ ;
-in baza art. 20 , alin. 1  , lit. « i «   , art. 44 , alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006  
privind finantele publice locale , modificata si completata    ; 
-in temeiul art. 36  , alin. 2 , lit. “ b “    , alin. 4  , lit. “ d “ ,  art. 45  , alin. 3  , 
art. 115 , alin. 1  , lit. « b « , art. 126  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala  , republicata , modificata si completata   ; 



HOTARASTE : 

ART. 1 Consiliul Local al comunei Sihlea isi insuseste documentatia tehnico- economica  
, cuprinzind  devizul general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,lista de 
cantitati , detalii amenajare ,  anexate prezentei hotariri ,   intocmite  de S.C. EURO 
PROIECT S.R.L. FOCSANI   pentru  obiectivul « Amenajare statii imbaiere 
pentru ovine in comuna Sihlea , judetul Vrancea » .

ART. 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea   
,compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sihlea , Institutiei Prefectului Vrancea   si aduse la cunostinta publica prin 
grija   secretarului comunei Sihlea , judetul Vrancea .                           

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA  
                                                                                      SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 
     GURBET COSTICA                                                            MODREANU RADU 
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