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HOTĂRÂREA NR. 59
DIN 29.12.2017

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE INVESTIŢII «CENTRUL
MULTIFUNCŢIONAL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ALEXANDRU SIHLEANU”

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;

luând act de:
a) expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, privind aprobarea implementării proiectului de investiţii » Centrul
multifuncţional de asistenţă comunitară Alexandru Sihleanu » ;
b)avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de
hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiţii »Centrul
multifuncţional de asistenţă comunitară Alexandru Sihleanu » ;
c)avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului
de investiţii » Centrul multifuncţional de asistenţă comunitară Alexandru Sihleanu »;

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,

Consiliul Local al comunei Sihlea adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă implementarea proiectului investiţii »Centrul multifuncţional de
asistenţă comunitară Alexandru Sihleanu » cu finanţare PNDR 2014-2020, Măsura M5,
Domeniul de intervenţie 6B, “ Servicii sociale”, din cadrul AXA LEADER prin GAL
VRANCEA SUD-EST.
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 Autoritatea administraţiei publice locale – Comuna Sihlea se obligă să asigure
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art.  4  Se aprobă utilizarea imobilului proprietate privată a comunei Sihlea, situat în
comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul Vrancea, T. 23, P. 2300, nr. cadastral 1544N- C1,
parter – lot nr. 1, lot. nr. 3, lot. nr. 4, etaj- lot. nr.2, lot. nr.3, lot nr.4 , confom schiţelor de
plan anexate.
Art. 5 Proiectul deserveşte un număr de 5039 locuitori din comuna Sihlea, judeţul
Vrancea.
Art. 6 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul
Gurbet Costică, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite sau
administratorul public al comunei.
Art. 7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Sihlea.
Art. 8 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
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