
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 17
DIN 27.04.2018

PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCŢIE A VICEPRIMARULUI COMUNEI
SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ
ORDINARĂ

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul
comunei Sihlea, privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Sihlea,
judetul Vrancea;
-avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei
Sihlea, judeţul Vrancea cu privire la proiectul de hotărîre privind schimbarea din
funcţie a viceprimarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
-avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea la proiectul de hotărîre privind schimbarea din funcţie a
viceprimarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
-avînd în vedere rezultatul de 14 voturi « pentru « şi  1 vot « împotrivă « din totalul
de 15 ( cincisprezece) consilieri locali în funcţie, prezenţi fiind 15 consilieri locali,
înregistrat după exercitarea dreptului de vot secret de către consilierii locali pentru
proiectul de hotărîre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Sihlea,
judeţul Vrancea;
-în baza art. 51, alin. 1, alin. 2, alin. 3 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35 / 2002
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-în conformitate cu art. 36, alin. 1,  art. 45, alin. 5, art. 57, alin. 4, alin. 4 ^1, art. 115 ,
alin. 1, lit. „ b „ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, domnul Tronaru Ion.
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri pot fi atacate pe calea contenciosului
administrativ  potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate domnului Tronaru Ion,
primarului comunei Sihlea, compartimentului contabilitate-cheltuieli din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , judeţul Vrancea, Instituţiei
Prefectului  judeţului Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
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