
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  20.12.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 392 / 13.12.2019 
 
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  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
comunei Sihlea, județul Vrancea pentru o perioadă de trei luni; 

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

3) Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Sihlea, județul 
Vrancea, pentru anul școlar 2020- 2021; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați 
pentru investiția „ Continuare lucrări construire Școală Generală cu 6 săli de clasă, 
comuna Sihlea, județul Vrancea“ ; 

5) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în 
cadrul Primăriei comunei Sihlea, județul Vrancea; 

6) Întrebări și interpelări;  
  
 
Domnul Brânzei 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 29.11.2019.  
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 preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni. 
Domnul Coman Valeriu propune alegerea domnului Filip Ionel. 
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte propuneri. 
În urma votului secret se aprobă în unanimitate de voturi alegerea domnului Filip Ionel 
în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pentru o perioadă de trei luni. 
Domnul președinte de ședință, Filip Ionel  propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Eugen  prezintă  raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul președinte solicită prezentarea de puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă de ce nu s-au executat lucrări de întreținere la D.C. 186 Sihlea- 
Căiata. 
Domnul primar răspunde că s-au produs întârzieri la obținerea  de avize pentru execuția 
lucrărilor, dar precizează că banii sunt  și lucrarea  va fi executată în primăvara anului 2020. 
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 de ședință solicită prezentarea de 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 4 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Eugen prezintă  raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul președinte de ședință solicită prezentarea de puncte de vedere privind proiectul de 
hotărâre prezentat. 
Doamna Soricu Ionelia solicită informații  referitoare la stadiul lucrărilor la obiectivele de 
investiții din comuna Sihlea. 
Domnul primar răspunde că în prezent sunt întrerupte lucrările dar în primăvară vor fi reluate 
lucrările la toate obiectivele de investiții. 
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 primar  precizează  că a adus modificări la coeficienții de salarizare doar în cazul 
consilierilor superiori, având în vedere atribuțiile de serviciu, responsabilitățile înscrise în fișa 
postului. 
Domnul Coman Valeriu prezintă Consiliului Local al comunei Sihlea procesul verbal încheiat 
între salariați și primarul comunei Sihlea, referitor la consultarea angajaților Primăriei comunei 
Sihlea pentru stabilirea salariilor de bază. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă cu 11 voturi “pentru” , 3 voturi “împotrivă”- domnul Coman Valeriu, domnul Rențea  

Mihail, domnul Grozavu Ion, 1 abținere- domnul Tronaru Ion. 

Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 6 al ordinii de zi. 

Domnul președinte de ședință constată că nu sunt solicitări pentru discuții la acest punct al 

ordinii de zi. 

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 GENERAL AL COMUNEI SIHLEA  
      FILIP IONEL                                                                   MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


