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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.01.2020      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 53 / 23.01.2020 
 
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 stabilirea Planului de acțiuni, lucrărilor de interes local 
pentru prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local de către persoanele majore 
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; 

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime ale consumului de carburanți 
pentru autovehicule și utilaje proprietatea comunei Sihlea; 

3) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe 
teritoriul comunei Sihlea, județul Vrancea; 

4) Întrebări și interpelări;  
 
Domnul Filip Ionel 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 20.12.2019.  
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 întreabă dacă au fost stabilite orele de muncă ce trebuie 
prestate de persoanele beneficiare de ajutor social. 
Domnul primar răspunde că au fost stabilite orele de muncă pentru fiecare beneficiar de 
ajutor social, conform prevederilor legale.  
Domnul Brânzei constată că nu mai sunt în evidențe foarte mulți beneficiari de ajutor social, dar 
apreciază că ar trebui  mai bine administrată activitatea acestora. 
Domnul președinte de ședință constată că nu sunt alte puncte de vedere referitoare la proiectul 
de hotărâre aflat în discuție. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
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. 
Domnul Coman Valeriu consideră că utilajele Primăriei comunei Sihlea  sunt folosite și în alte 
scopuri decât în folosul comunității. 
Domnul Filip Ionel  susține afirmațiile de mai sus, prezentând exemple în acest sens. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
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 puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
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 «. 
Doamna Soricu Ionelia prezintă petiția domnului Iacob Lucian adresată Consiliului Local al 
comunei Sihlea cu referire la unele aspecte de gospodărire comunală. 
Domnul Tronaru Ion solicită  sprijin pentru executarea unor lucrări în zona pășunilor satului 
Voetin. 



Domnul Filip Ionel întreabă ce lucrări se execută în zona terenului de sport Sihlea. 
Domnul primar răspunde că sunt în execuție lucrări conform proiectului  aprobat pentru baza 
sportivă. 
 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  
      FILIP IONEL                                                                                  MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


