
ROMANIA                                                                                                                
JUDETUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                     
 
 
                                                               HOTARIREA NR. 38 
                                                                    DIN 20.09.2012    
   
 
PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO –ECONOMICI SI 
COFINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA A 
LUCRARILOR SUPLIMENTARE DIN CADRUL PROIECTULUI «   REABILITARE 
DRUMURI DIN INTERIORUL COMUNITATII DE ROMI , SERVICII DE 
PROMOVARE SI ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂŢII” , PROGRAMUL DE INTERVENTII 
PRIORITARE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FINANTAT DIN FONDUL 
ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDETUL VRANCEA , INTRUNIT 
IN SEDINTA EXTRAORDINARA  ,  
 
 
-avind in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul 
comunei Sihlea , judetul Vrancea , pentru  aprobarea indicatorilor tehnico- economici si 
cofinantarea din bugetul local al comunei Sihlea a lucrarilor suplimentare din cadrul 
proiectului «  Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi , servicii de 
promovare si ingrijire a sanatatii «  , Programul de interventii prioritare pentru 
comunitatile de romi finantat din Fondul Român de Dezvoltare Socială ;  
-avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , judetul Vrancea , la proiectul 
de hotarire pentru  aprobarea indicatorilor tehnico- economici si cofinantarea din 
bugetul local al comunei Sihlea a lucrarilor suplimentare din cadrul proiectului «  
Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi , servicii de promovare si 
ingrijire a sanatatii «  , Programul de interventii prioritare pentru comunitatile de romi 
finantat din Fondul Român de Dezvoltare Socială ; 
-avind in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea , 
judetul Vrancea , la proiectul de hotarire pentru  pentru  aprobarea indicatorilor 
tehnico- economici si cofinantarea din bugetul local al comunei Sihlea a lucrarilor 
suplimentare din cadrul proiectului «  Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de 
romi , servicii de promovare si ingrijire a sanatatii «  , Programul de interventii 
prioritare pentru comunitatile de romi finantat din Fondul Român de Dezvoltare 
Socială ; 

-in baza art. 4 , alin. 2 , alin. 3 ,  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 ,cu modificarile si completarile ulterioare   ;  
 
 
 



 
 
HOTARASTE :  
 
 
ART. 1 Se aproba indicatorii tehnico – economici, conform anexei la prezenta hotarire ,  
cuprinzind lista cantitati de lucrari , deviz , memoriu justificativ , lista cantitati , 
antemasuratoare nr. 1 , antemasuratoare nr. 2 , planse desenate , pentru lucrari 
suplimentare din cadrul proiectului  «  Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de 
romi , servicii de promovare si ingrijire a sănătăţii « , Programul de interventii 
prioritare pentru comunitatile de romi finantat din Fondul Român de Dezvoltare 
Socială . 
 
ART. 2 Se aproba cofinantarea cu suma de 41.000 lei din bugetul local al comunei Sihlea 
a lucrarilor suplimentare din cadrul proiectului «  Reabilitare drumuri din interiorul 
comunitatii de romi , servicii de promovare si ingrijire a sanatatii «  , Programul de 
interventii prioritare pentru comunitatile de romi finantat din Fondul Român de 
Dezvoltare Socială . 
 
 ART. 3 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate compartimentului 
contabilitate-cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Sihlea  ,  Institutiei Prefectului judetului Vrancea   si aduse la cunostinta publica prin 
grija   secretarului comunei Sihlea , judetul Vrancea .                             
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ*                                             CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                      SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
 COMAN VALERIU                                                                MODREANU RADU  
      
GURBET COSTICĂ  
 
TRONARU ION  
  
  
 
*Aplicat prevederile art. 47  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala , cu modificarile si completarile ulterioare. 
Presedintele de sedinta , domnul consilier Brînzei Gheorghe , ales în conditiile prevăzute 
de art. 35 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locala , cu modificările 
si completarile ulterioare , a lipsit la prezenta sedinţă extraordinară  . 
 


