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ROMÂNIA                                                                                                            
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

HOTĂRÂREA NR. 48 
DIN 31.10.2019 

 
 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SIHLEA ȘI 
INVENTARIEREA INVESTIȚIEI „INSTALAȚII DE ILUMINAT PUBLIC  LED ÎN 
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 pentru includerea în domeniul public al comunei Sihlea și  inventarierea investiției  
„Instalații de iluminat public led în 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 privind 
includerea în domeniul public al comunei Sihlea și  inventarierea investiției „Instalații de 
iluminat public led în comuna Sihlea, județul Vrancea „;    
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea la proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Sihlea și  
inventarierea investiției „Instalații de iluminat public led în comuna Sihlea, județul Vrancea„;       
- având în vedere raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea;  
-în conformitate cu  art. 7, alin. 1, alin.3 din Legea contabilităţii nr. 82 / 1991 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- în conformitate cu anexa, „codul de clasificare  1.7.1.2.”   din Hotărârea Guvernului României 
nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe , cu modificările şi completările ulterioare;     
- în baza art. 858 , art. 859, alin.2 , art. 860, alin. 1 , art. 861, alin. 1 , art. 863 , lit.” f “ din Legea 
nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
-în temeiul art. 129, alin.1, art. 139, alin.1, alin.3, lit. “ g “, art.196, alin.1, lit. ”a” , art. 286, 
alin.4, art. 287, lit. “ b “, art. 607, alin. 4 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE:  
 
ART.1 Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Sihlea și  inventarierea investiției     
 »Instalații de iluminat public led în comuna Sihlea, județul Vrancea »,                                                                                                                             
conform anexei  la  prezenta hotărâre. 
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, Instituţiei 
Prefectului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică de secretarul comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea.  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETARUL COMUNEI SIHLEA   
 DUMITRACHE VALERICĂ                                                   MODREANU RADU 
 


