
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  14.02.2020      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 70 / 07.02.2020 
 
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 aprobarea bugetului local al comunei Sihlea, județul 
Vrancea, pentru anul 2020; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
investiția «Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural din satul Bogza, comuna 
Sihlea, judeţul Vrancea»;   

3) Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții «C.N.I.» S.A. a amplasamentului 
situat în comuna Sihlea, sat Bogza, județul Vrancea și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții « Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural 
din satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea»;  

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul comunei Sihlea pentru anul 2020 ; 

5) 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 31.01.2020.  
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 Taulescu Petrică, consilier în cadrul compartimentului contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea prezintă raportul de specialitate la 
proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat.  
Domnul Brânzei constată că nu sunt alocate sume pentru reparații drumuri de exploatare 
agricolă în extravilan. 
Domnul primar arată că sunt sume și pentru reparații  drumuri comunale în cuprinsul 
bugetului. 
Domnul Brânzei consideră că și pentru activitatea cultelor religioase ar trebui alocate sume mai 
mari. Domnul primar arată că a avut întâlniri cu preoții comunei și au fost alocate sume 
conform cerințelor și în special pentru finalizarea Bisericii  satului Căiata. 
Domnul Tronaru Ion întreabă cum  a fost stabilit capitolul venituri, previziuni pentru capitolul 
venituri. 
Domnul Taulescu Petrică arată că au fost avute în vedere veniturile realizate în anul 2019, 
conform Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale. 
Domnul Tronaru Ion solicită informații privind sumele înscrise la capitolul alte obiecte de 
inventar. 
Domnul Taulescu arată că sunt sume prevăzute în urma referatelor, propunerilor venite din 
partea compartimentului achiziții publice. 
Domnul Coman Valeriu  arată că propunerea înscrisă în buget privind cumpărarea de coșuri de 
gunoi ar fi o cheltuială nejustificată având în vedere lipsa unui serviciu local de salubritate. 
Domnul Coman Valeriu apreciază necesară executarea de lucrări de refacere a drumurilor 
agricole din satul Voetin. 



Domnul președinte de ședință supune la vot. 
Se aprobă cu 11 voturi pentru, 4 abțineri, domnul Coman Valeriu, domnul Abdulac Nicolae, 
domnul Tronaru Ion, domnul Grozavu Ion. 
Domnul Brânzei Gheorghe atrage atenția asupra activității managerului de proiect, considerând 
că ar  trebui mai multă implicare, o mai bună organizare a activităților  în cadrul proiectelor. 
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 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 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 președinte 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 prezintă Consiliului Local al comunei Sihlea cererea Bisericii Creștine 
Evanghelice pentru atribuirea unei suprafețe  de teren în Cimitirul Sihlea. 
Domnul primar informează Consiliului Local al comunei Sihlea că sunt litigii în instanță pentru 
toate cimitirele comunei Sihlea, fapt pentru care consideră că după finalizarea proceselor poate 
fi luată o decizie în acest sens. 
Domnul primar precizează că în vecinătate este o suprafață de cca. 1000 mp. proprietate publică 
a comunei Sihlea ce ar putea fi atribuită cu aprobarea Consiliului Local al comunei Sihlea. 
 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  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


