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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  09.10.2018      
 
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, 
convocată de primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 294 / 05.10.2018 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                          P 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   A 
 

4.                            TÎLVĂR VALENTIN                                P   
 

5.                            HULPOIU RADU                                      A 
 

6.                            MOISI MĂNEL                                         P 
 

7.                            ALBU IONEL                                            A 
 

8.                            ABDULAC NICOLAE                               A 
 

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 aprobarea devizului general estimativ pentru 
investitia „ Modernizare şi reparaţii Dispensar uman sat Sihlea, comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea; 

2) Proiect de hotărîre privind aprobarea devizului general estimativ pentru 
investitia „ Modernizare şi reparaţii Dispensar uman sat Căiata, comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea; 

3) Proiect de hotărîre privind aprobarea devizului general estimativ pentru 
investitia „ Modernizare şi reparaţii Dispensar uman sat  Voetin, comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea; 

4) Întrebări şi interpelări;   
 
Domnul Dumitrache Valerică în calitate de preşedinte de şedinţă, declară deschise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  
Domnul preşedinte de şedinţă solicită secretarului comunei Sihlea  să verifice prezenţa 
consilierilor locali la şedinţa extraordinară. 
Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa 
extraordinară, constatînd absenţa consilierilor locali: Albu Ionel, Abdulac Nicolae, 
Soricu Ionelia. 
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 29.09.2018.  
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 primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de  motive. 
Domnul preşedinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de  motive. 
Domnul preşedinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de  motive. 
Domnul preşedinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 4. 
Domnul primar informează membrii Consiliului Local al comunei Sihlea cu privire la 
desfăşurarea lucrărilor la drumurile comunale finanţate prin P.N.D.R. 
Domnul Coman Valeriu solicită măsuri de verificare a lucrărilor de întreţinere a 
păşunilor conform contractelor de închiriere pentru proprietarii de animale. 



Domnul Renţea Mihail informează că sunt probleme cu depozitarea gunoaielor în satul 
Bogza, solicitînd o mai mare implicare a beneficiarilor de ajutor social pentru 
rezolvarea situaţiei. 
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte puncte în atenţia Consiliului 
Local al comunei Sihlea, fapt pentru care declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
  DUMITRACHE VALERICĂ                                                            MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


