
ROMÂNIA                                                                                                
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

  HOTĂRÂREA NR. 15 
DIN 29.03.2019   

 
PRIVIND APROBAREA CONVOCĂRII ADUNĂRII PROPRIETARILOR DE 
TEREN DIN COMUNA SIHLEA ÎN VEDEREA DESEMNĂRII UNUI 
REPREZENTANT ÎN COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 
PROPRIETATE PRIVATĂ  ASUPRA TERENURILOR SIHLEA 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, 
 
-având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind aprobarea convocării adunării proprietarilor 
de teren din comuna Sihlea în vederea desemnării unui reprezentant în Comisia locală 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sihlea;  
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, 
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea convocării adunării 
proprietarilor de teren din comuna Sihlea în vederea desemnării unui reprezentant în 
Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Sihlea; 
-având în vedere raportul compartimentului de resort al aparatului  de specialitate al 
primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
convocării adunării proprietarilor de teren din comuna Sihlea în vederea desemnării 
unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor Sihlea;  
- având în vedere vacantarea unei poziții în Comisia locală pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor Sihlea, urmare decesului domnului Apostol 
Dumitru, reprezentant al proprietarilor de teren; 
-în baza art. 2, alin.1, lit. ”h” din Hotărârea Guvernului României nr. 890 / 2005 privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 
a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările 
și completările ulterioare;  
- în conformitate cu prevederile art. 12, alin.1 din Legea fondului funciar, nr. 18 /1991 
cu modificările și completările ulterioare; 
-în temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin.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 convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Sihlea în 
vederea desemnării unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Sihlea, pentru data de 07.05.2019, ora 10.00 la 
sediul Primăriei comunei Sihlea, județul Vrancea. 



ART.2 Adunarea proprietarilor de teren din comuna Sihlea va fi legal constituită dacă 
este prezentă majoritatea din numărul acestora. 
ART.3 Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în Comisia locală 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sihlea se adoptă cu 
majoritate simplă, jumătate plus unu din numărul celor prezenți. 
ART.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin grija 
secretarului comunei Sihlea, judeţului Vrancea.  
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