
ROMÂNIA                                                                                                                 

JUDEŢUL VRANCEA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA    

COMUNA SIHLEA 

COD DE ÎNREGISTARE FISCALĂ 4447436                                                  

 

 

 

                                                               HOTĂRÂREA NR.36  

                                                                    DIN 27.11.2015   

   

 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI « REABILITARE, MODERNIZARE, 

DOTĂRI ŞI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIŢA VOETIN, COMUNA SIHLEA, SAT VOETIN, 

JUDEŢUL VRANCEA” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 

ŞEDINŢA ORDINARĂ,  

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 , art. 121, alin. 1 , alin. 2, din Constituţia României, republicată;  

b) art. 8 , art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

c) art. 7, alin. 2  şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenţii;  

d) art. 20 , art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195 / 2006; 

e) art. 36, alin. 2 , lit. “ b “ , lit. “ d”  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 273 / 2006 privind  finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art. 43, alin. 4 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se menţionează următoarele avize, prevăzute de lege: 

a) aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, nr. 10043/ 16.11.2015; 

b) aviz Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea, nr. 

15144/ 20.11.2015; 

c) aviz Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, compartiment “ Evaluarea factorilor de 

risc din mediul de viaţă şi muncă, nr. 278/ 19.11.2015; 

d) aviz Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, 

nr. 1435/15/SU-VN din 13.11.2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, art. 115 , alin. 1, lit. “ b “ din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Sihlea, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat cu nr. 6901 / 26.10.2015 prin care se susţine necesitatea şi 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 7531/ 16.11.2015 prin care se motivează în drept şi în 

fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivităţii; 

c)  raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea; 

 



constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin 

Hotărîrea Consiliului Local nr.35 / 27.11.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico 

– economice pentru obiectivul  de investiţie «REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI 

ŞI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIŢA VOETIN, COMUNA SIHLEA, SAT VOETIN, JUDEŢUL 

VRANCEA » ; 

 

Consiliul Local al comunei Sihlea adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă implementarea proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI 

ŞI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIŢA VOETIN, COMUNA SIHLEA , SAT VOETIN, JUDEŢUL 

VRANCEA ” 

Art. 2 Cheltuielile aferente Proiectului  se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală – P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3 Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioada de minimum 5 ani de la 

data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 

Art. 4  Proiectul deserveşte un număr de 5039 locuitori, populaţie stabilă a comunei 

Sihlea, conform  caracteristicilor tehnice cuprinse în anexa cuprinzând un număr de 5 

file, care este parte integrantă din prezenta hotărîre. 

Art. 5 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Ene 

Stoica, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite. 

Art. 6 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Sihlea. 

Art. 7 Prezenta hotărîre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Vrancea şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 

wwwsihlea.primarievrancea.ro 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                      SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 
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