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JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                     
 
 
                                                               HOTĂRÂREA NR. 39 
                                                                    DIN 29.09.2019  
   
PENTRU APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU 
INVESTIŢIA «  REABILITARE DISPENSAR UMAN, SAT VOETIN, COMUNA SIHLEA, 
JUDEȚUL VRANCEA» 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
 
-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre 
iniţiat de primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru  aprobarea documentaţiei tehnico- 
economice pentru investiţia« Reabilitare Dispensar uman, sat Voetin, comuna Sihlea, 
județul Vrancea«;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea la proiectul de hotărâre pentru  
aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru investiţia « Reabilitare Dispensar uman, 
sat Voetin, comuna Sihlea, județul Vrancea«;   
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru 
investiţia « Reabilitare Dispensar uman, sat Voetin, comuna Sihlea, județul Vrancea«;      
-în baza art. 20, alin. 1, lit. «  i «, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “d”, art. 139, alin.3, lit. “a”, art.196, 
alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART. 1 Se aprobă documentaţia tehnico- economică pentru investiţia « Reabilitare Dispensar 
uman, sat Voetin, comuna Sihlea, județul Vrancea« cuprinzând deviz general și memoriu de 
prezentare întocmit de SC Constan Construct SRL- Iași,  în număr de 21 file, conform anexei la 
prezenta hotărâre.  
ART. 2 Se aprobă suma de 687812 lei reprezentând  totalul general al cheltuielilor necesare 
realizarii obiectivului de investiții « Reabilitare Dispensar uman, sat Voetin, comuna Sihlea, 
județul Vrancea«  inclusiv TVA, conform Deviz general anexat prezentei hotărâri. 
 ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, 
compartimentului contabilitate-cheltuieli, biroului achiziţii publice, investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea 
şi aduse la cunostinţă publică prin grija   secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.                             
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