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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  29.11.2018      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 336 / 23.11.2018 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                          P 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   p 
 

4.                            TÎLVĂR 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 rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pentru anul 2018; 
2)Proiect de hotărîre privind aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea 
contractelor de arendare în registrul special de evidenţă a contractelor de arendare şi 
arhivarea contractelor înregistrate la Primăria comunei Sihlea;  
3)Proiect de hotărîre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului urbanistic 
general al comunei Sihlea, judeţul Vrancea;  
4) Întrebări şi interpelări;   
 
Domnul Dumitrache Valerică 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. 
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 31.10.2018.  
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. 
Compartimentul contabilitate cheltuieli din cadrul Primăriei comunei Sihlea  prezintă 
raportul de specialitate privind proiectul de hotărîre prezentat. 
Domnul preşedinte de şedinţă 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 de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre 
prezentat. 
Domnul Brînzei Gheorghe consideră că în cuprinsul contractelor trebuie înscrisă 
obligaţia de plată a impozitelor şi taxelor locale. 
 În unanimitate membrii Consiliului local al comunei Sihlea aprobă amînarea discutării 
prezentului proiect de hotărîre pentru o mai bună documentare şi verificare a 
propunerilor înscrise în cuprinsul proiectului. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 
Domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărîre 
prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărîre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi. 



Domnul Bălaj Dumitru şi doamna Caraiman Geta, asistenţi comunitari în cadrul 
Primăriei comunei Sihlea, solicită permisiunea consilierilor locali pentru a prezenta 
raportul de activitate pe anul 2018. 
Domnul Balaj Dumitru şi doamna Caraiman Geta prezintă raportul de activitate pe 
anul 2018. 
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  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


