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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  29.11.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 359 / 22.11.2019 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                          P 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   p 
 

4.                            HULPOIU RADU                                      P 
 

5.                            MOISI MĂNEL                                         P 
 

6.                            ALBU IONEL                                            P 
 

7.                            ABDULAC NICOLAE                               P 
 

8.                            EŞANU GHEORGHE                                P 
 

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 rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, județul 
Vrancea, pentru anul 2019; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către comuna Sihlea, reprezentată 
de primarul comunei Sihlea, a imobilului teren intravilan în suprafață de 643 mp. situat 
în tarlaua 9, parcela 847, 848, cartea funciară nr. 53882, număr cadastral 53882, comuna 
Sihlea, sat Sihlea, județul Vrancea; 

3) Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru funcționarea serviciului de 
salubrizare în comuna Sihlea ; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru 
investiția „ Modernizare străzi Coman Negoescu, Nicolae Croitoru și Crângul Mieilor, 
sat Bogza, comuna Sihlea, județul Vrancea” ; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați 
pentru investiția «   Reabilitare, modernizare, dotări și împrejmuire Grădinița Voetin «; 

6) Întrebări și interpelări;  
   
 
Domnul Brînzei Gheorghe în calitate de preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  
Domnul preşedinte de şedinţă solicită secretarului comunei Sihlea să verifice prezenţa 
consilierilor locali la şedinţa ordinară. 
Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa 
ordinară, constatând prezența tuturor consilierilor.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 31.10.2019.  
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 Dinu Eugen, funcționar cu  responsabilități  de control financiar preventiv 
prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere  privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă  de ce sunt diminuate sumele  pentru copii în bugetul local. 
Domnul primar răspunde că este solicitarea Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Vrancea pentru diminuări de sume alocate de la bugetul de stat. 
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. 
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 cu 12 voturi « pentru » și 3 voturi « împotrivă », domnul Coman Valeriu, domnul 
Grozavu Ion  și domnul Rențea Mihail. 
Domnul președinte de ședință  propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul primar prezintă situația colectării gunoiului în comuna Sihlea, relația cu operatorul de 
salubritate care nu își îndeplinește în totalitate obligațiile contractuale. 



Domnul primar informează Consiliul Local Sihlea cu privire la  stadiul aplicării Programului 
Județean Vrancea Curată. 
Domnul primar consideră că trebuie începând cu aplicarea Programului Județean Vrancea 
Curată, responsabilitatea încasării prețului serviciului de salubritate să treacă la operatorul de 
salubritate. 
Domnul Coman Valeriu întreabă de ce se propune majorarea taxei de salubritate. 
Domnul primar răspunde că este necesară pentru  achitarea serviciilor de salubritate de care 
beneficiază cetățenii. 
Domnul Coman Valeriu întreabă ce măsuri vor fi luate în cazul celor care nu achită aceste taxe. 
Domnul primar răspunde că vor fi aplicate măsuri de executare silită prevăzute de lege. 
Domnul primar consideră că pentru cei rău-platnici și insolvabili se va iniția procedura 
transformării datoriilor în muncă în folosul comunității. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă cu 11 voturi «pentru », 3 voturi « împotrivă », domnul Coman Valeriu, domnul 
Grozavu Ion, domnul Rențea  Mihail și 1 abținere, domnul Tronaru Ion. 
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. 
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 5 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Eugen, manager de proiect prezintă raportul de specialitate la proiectul de 
hotărâre prezentat. 
Domnul președinte de ședință  solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă care este stadiul lucrărilor la acest obiectiv de investiție. 
Domnul primar răspunde că lucrările sunt întârziate din cauza executantului, dar în prezent se 
lucrează și speră ca lucrările să fie terminate. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul întrebări și interpelări. 
Domnul Cojanu solicită adoptarea de măsuri urgente pentru repararea drumului județean 202 
E. Domnul președinte de ședință constată că nu sunt alte puncte în atenția Consiliului Local al 
comunei Sihlea, fapt pentru care declară închise lucrările ședinței ordinare. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
      BRÂNZEI GHEORGHE                                                                MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


