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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.10.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 322 / 24.10.2019 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                         A 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   p 
 

4.                            HULPOIU RADU                                      P 
 

5.                            MOISI MĂNEL                                         P 
 

6.                            ALBU IONEL                                            P 
 

7.                            ABDULAC NICOLAE                               P 
 

8.                            EŞANU GHEORGHE                                A 
 

9.                            COMAN VALERIU                                   P 
 

10.                            RENŢEA MIHAIL                                     P 
 

11.                            GROZAVU ION                                         P    
 

12.                            FILIP IONEL                                             P 
 

13.                            LĂZĂRICĂ IONEL                                   P 
 

14.                            DUMITRACHE VALERICĂ                    P 
 

15.                            COJANU ILIE                                             P 
 
 
       Ordinea de zi a şedinţei:  
 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al comunei Sihlea; 

2) Proiect de hotărâre privind analizarea execuţiei bugetului local al comunei Sihlea la data 
de 30.09.2019; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pe anul 2019; 



4) Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sihlea; 

5) Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi bănești personalului voluntar 
pentru participarea la activitățile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;   

6) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Sihlea; 

7) Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică; 

8) Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, a unor funcții publice de execuție, in vederea 
promovarii functionarilor publici în grad profesional imediat superior  celui deținut; 

9) Proiect de hotărâre privind  transformarea în statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, compartiment financiar contabil, a  funcției 
publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant; 

10) Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, compartiment  managementul proiectelor din 
fonduri nerambursabile, achiziții, investiții, a  unui post de natură contractuală de 
execuție de consilier, grad profesional IA; 

11) Proiect de hotărâre privind  transformarea funcției publice generale de secretar al 
comunei Sihlea în funcția publică specifică de secretar general al comunei Sihlea; 

12) Întrebări și interpelări; 
 
 
 Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa ordinară, 
constatând absența consilierlor locali Brînzei Gheorghe și Eșanu Gheorghe. 
Secretarul comunei Sihlea  constată că nu este prezent președintele de ședință, domnul Brânzei 
Gheorghe, fapt pentru care solicită consilierilor locali alegerea unui președinte de ședință pentru 
conducerea lucrărilor ședinței ordinare. 
Domnul Coman Valeriu propune alegerea domnului Dumitrache Valerică. 
În urma votului secret se aprobă în unanimitate de voturi alegerea domnului Dumitrache 
Valerică în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pentru a conduce lucrările şedinţei ordinare din data de 31.10.2019. 
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare din data de 29.09.2019.  
Se aprobă în unanimitate.  
În continuare domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi. Supune la vot ordinea de zi. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul  preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 1 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere  privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna Marin Camelia din cadrul compartimentului contabilitate prezintă raportul de 
specialitate. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Tronaru Ion întreabă care este situația P.U.G.- ului. 
Domnul primar răspunde că este în lucru la faza de avize. 
Domnul Coman Valeriu întreabă care este stadiul lucrărilor de reparații la drumul comunal 
Căiata – Sihlea.  
Domnul primar arată că documentația este la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 
pentru avizare. 
Domnul Coman Valeriu întreabă care este stadiul lucrărilor la Școala Generală Sihlea. 



Domnul primar răspunde că la acest obiectiv de investiții sunt întârzieri cauzate de executantul 
lucrărilor. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Filip Ionel întreabă ce bunuri vor fi achiziționate pentru Grădinița Voetin. 
Domnul primar răspunde că vor fi achiziționate bunuri pentru amenajarea unui loc de joacă 
pentru copii. 
Domnul Coman Valeriu întreabă dacă sunt sume suficiente pentru plata salariilor asistenților 
personali. 
Domnul primar răspunde că sunt sume suficiente pentru plata salariilor asistenților personali. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Tronaru Ion solicită cooptarea de voluntari din satul Voetin în cadrul Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 5 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Coman Valeriu consideră necesară acordarea acestor drepturi pentru voluntari, 
urmare intervențiilor în situații de urgență. 
Referitor la amplasarea sirenelor de alarmare în situații de urgență, domnul Coman Valeriu 
consideră că trebuie amplasate în toate satele. 
Domnul Coman Valeriu propune 100 lei net / persoană pentru intervenție în situații de urgență. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă : d-l Coman Valeriu, d-l Grozavu Ion, d-l 
Rențea Mihail. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 6 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 7 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 8 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 9 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 



Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul  președinte  de ședință propune trecerea la punctul 10 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul  președinte  de ședință propune trecerea la punctul 11 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul « întrebări și interpelări «. 
Domnul primar aduce în atenția Consiliului Local al comunei Sihlea situația colectării gunoiului 
menajer, solicitând sprijinul consilierilor locali pentru o mai bună gestionare a situației. 
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte puncte în atenţia Consiliului Local al 
comunei Sihlea, fapt pentru care declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
   DUMITRACHE  VALERICĂ                                                          MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


