
ROMANIA                                                                                                              
JUDETUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 
 
 
 
 
                                                                 HOTARIREA NR. 30 
                                                                    DIN 31.08.2011  
 
 
 
 
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARIRII NR. 27 / 31.05.2007 
PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU ACTIVITATI DESFASURATE 
CU BULDOEXCAVATORUL AFLAT IN DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA SIHLEA  . 
 
 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , INTRUNIT 
IN SEDINTA ORDINARA  ,  
 
 
 

- audiind expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 
Sihlea , judetul Vrancea , privind  modificarea si completarea Hotaririi nr. 27 / 
31.05.2007 privind stabilirea taxei speciale pentru activitati desfasurate cu 
buldoexcavatorul aflat in dotarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
SIHLEA ;  

- avind in vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea , judetul Vrancea , la proiectul de hotarire privind modificarea si 
completarea Hotaririi nr. 27 / 31.05.2007 privind stabilirea taxei speciale pentru 
activitati desfasurate cu buldoexcavatorul aflat in dotarea SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA SIHLEA ;  

- avind in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Sihlea  , judetul Vrancea , cu privire la 
proiectul de hotarire privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 27 / 
31.05.2007 privind stabilirea taxei speciale pentru activitati desfasurate cu 
buldoexcavatorul aflat in dotarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
SIHLEA ;  

- in temeiul art. 30  , alin. 1  , alin. 2  din Legea nr. 273 / 2006  privind finantele 
publice locale ;  

- in conformitate cu art. 36 ,  alin. 2 ,  lit. “ d “ , alin.6 , lit. “ a “ , pct. 19 ,  art. 45 
alin. 2 , lit. “ c ”  , art. 115  , alin. 1 , lit. “ b “  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala , republicata  ;  

 
 

 
 



HOTARASTE :  
 
 
     ART. 1  Incepind cu data de 1.09.2011   se modifica si completeaza Hotarirea nr. 27 / 
31.05.2007 privind stabilirea taxei speciale pentru activitati desfasurate cu 
buldoexcavatorul aflat in dotarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA SIHLEA ,    
taxa speciala pentru activitatile desfasurate cu buldoexcavatorul aflat in dotarea 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA SIHLEA,  este de  120 lei  / ora     . 
 
     ART. 2   Aprobarea pentru desfasurarea de activitati cu buldoexcavatorul aflat in 
dotarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA SIHLEA  ,  se acorda doar cetatenilor 
cu domiciliul sau resedinta in comuna Sihlea  pentru lucrari pe teritoriul comunei 
Sihlea.   
  
     ART. 3 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea , 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sihlea , compartimentului contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea  , Institutiei 
Prefectului  judetului Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea , judetul Vrancea. 
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