
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

PROCES – VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.05.2018

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 170 / 25.05.2018

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:

1. TRONARU ION P

2. BRÂNZEI GHEORGHE P

3. SORICU IONELIA P

4. NICOLAU VALENTIN P

5. HULPOIU RADU P

6. MOISI MĂNEL P

7. ALBU IONEL P

8. ABDULAC NICOLAE P

9. EŞANU GHEORGHE P

10. COMAN VALERIU P

11. RENŢEA MIHAIL P

12. GROZAVU ION P

13. FILIP IONEL P

14. LĂZĂRICĂ IONEL P

15. DUMITRACHE VALERICĂ P



Ordinea de zi a şedinţei :

1)Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni;
2)Proiect de hotărîre privind alegerea viceprimarului comunei Sihlea, judeţul
Vrancea;
3)Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind buna
gospodărire a comunei Sihlea, judeţul Vrancea;
4) Întrebări şi interpelări;

Domnul Albu 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, constatînd prezenta tuturor consilierilor locali la şedinţa ordinară.
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 27.04.2018.
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 Renţea Mihail propune pe domnul Tronaru Ion.
În urma votului  secret se aprobă în unanimitate de voturi alegerea domnului Tronaru
Ion în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, pentru o perioadă de trei luni.
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărîre.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru alegerea viceprimarului
comunei Sihlea.
Domnul Renţea Mihail propune pentru alegerea în funcţia de viceprimar al comunei
Sihlea pe domnul Coman Valeriu.
Domnul Lăzărică Ionel propune pentru alegerea în funcţia de viceprimar al comunei
Sihlea pe domnul Filip Ionel.
Domnul Abdulac Nicolae propune pentru alegerea în funcţia de viceprimar al comunei
Sihlea pe domnul Tîlvăr Valentin.
Domnul Coman Valeriu precizează că refuză nominalizarea pentru alegerea în funcţia
de viceprimar al comunei Sihlea, arătînd că sprijină candidatura domnului Filip Ionel.
Domnul Filip Ionel menţionează că domnul Tîlvăr Valentin are datorii la bugetul local
al comunei Sihlea, fapt pentru care apreciază candidatura acestuia imorală.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită aprobarea modului de exercitare a votului secret
pentru alegerea viceprimarului comunei Sihlea.
Cu unanimitate de voturi se stabileşte procedura prevăzută de art. 11 , alin. 4 , lit. “ a “
din Ordonanţa Guvernului României nr. 35 / 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului pe care
consilierul local nu doreşte să-l aleagă.
Domnul preşedinte anunţă pauză pentru completarea buletinelor de vot.



După pauză, preşedintele de şedinţă propune trecerea la exercitarea dreptului de vot
secret pentru alegerea viceprimarului comunei Sihlea.
În urma exercitării dreptului de vot secret este înregistrat următorul rezultat:
10 voturi “pentru” domnul Tîlvăr Valentin şi 5 voturi « pentru » domnul Filip Ionel.
În urma rezultatului sus- menţionat domnul Tîlvăr Valentin este declarat viceprimar al
comunei Sihlea, judeţul Vrancea.
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive.
Domnul primar informează Consiliul Local al comunei Sihlea că proiectul de hotărîre
este urmarea controlului inspectorilor de mediu.
Domnul primar informează că trebuie aplicate măsuri urgente pentru depozitarea
corespunzatoare a gunoiului de grajd doar  pe terenul agricol al fiecărui proprietar.
Referitor la controalele din ultima perioadă, domnul primar informează Consiliul Local
al comunei Sihlea cu privire la verificarea de către I.S.U. Vrancea a modului de
intervenţie la incendii a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sihlea.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre
prezentat.
Domnul Coman Valeriu consideră că în primul rînd Primăria comunei Sihlea trebuie să
ia măsuri pentru gospodărirea domeniului public şi privat al comunei Sihlea, după care
să informeze, să îndrume  cetăţenii pentru îndeplinirea activităţilor de bună gospodărire
a localităţii.
Domnul Renţea Mihail consideră că nu trebuie aprobate  amenzile pînă nu sunt
desfăşurate acţiuni de informare, îndrumare a cetăţenilor.
Doamna Soricu Ionelia consideră că pentru spaţiile aferente şcolilor din comuna Sihlea
trebuie acordată mai multă atenţie, pentru buna gospodărire.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre.
Se aprobă cu 10 voturi « pentru » , 5 voturi « împotrivă « : domnul Filip Ionel, domnul
Lăzărică Ionel, domnul Coman Valeriu, domnul Renţea Mihail, domnul Grozavu Ion.
Domnul preşedinte propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi.
La acest punct al ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt
solicitări pentru discuţii, fapt pentru care declară închise lucrările şedinţei ordinare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

TRONARU ION MODREANU RADU


