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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  26.02.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 67 / 21.02.2019 
 
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 hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru 
investiţia « ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, 
BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;  
2)Proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, a  funcției publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent; 
3)Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al pășunilor 
proprietatea publică a comunei Sihlea, județul Vrancea ; 
4) Proiect de hotărâre privind închirierea pe bază de licitaţie publică deschisă a suprafeţelor 
de păşune proprietate publică a comunei Sihlea, pentru păşunatul animalelor; 
5) Întrebări şi interpelări;   
       
Domnul Moisi Mănel 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 locali.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 31.01.2019.  
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 viceprimar, în absența primarului comunei Sihlea, prezintă proiectul de 
hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Adrian din cadrul compartimentului achiziții, investiții din cadrul 
Primăriei 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 Coman Valeriu întreabă de ce este înregistrată această mărire a cheltuielilor 
necesare realizării investiției. 
Domnul viceprimar, domnul Dinu Adrian din cadrul compartimentului achiziții, 
investiții din cadrul Primăriei comunei Sihlea arată că motivele sunt înscrise în 
memoriul privind actualizarea devizului general, respectiv aplicarea OUG nr. 114 din 
28.12.2018. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul viceprimar 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 cu 10 voturi «  pentru « , 5 voturi « împotrivă” : domnul Coman Valeriu, 
domnul Grozavu Ion, domnul Lăzărică Ionel, domnul Filip Ionel, domnul Rențea 
Mihail. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 



Domnul viceprimar 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu aduce în atenția consilierilor locali  situația unor amplasamente 
de pășune care nu au fost declarate eligibile pentru acordarea subvențiilor crescătorilor 
de animale. 
Consilierii locali au luat act de de suprafața de pășune  disponibilă de 1046 ha  aflată în 
domeniul public al comunei Sihlea și numărul de animale deținut de crescătorii din 
comuna Sihlea, respectiv 376 bovine, 5589 ovine, 1081 caprine. 
Situația arată că cererea pentru suprafețele de pășune este mare în raport cu suprafața 
disponibilă, fapt ce ar duce la o supraîncărcare a pășunii cu animale la pășunat. 
Domnul Pitulac Ion din cadrul compartimentului urbanism, cadastru al Primăriei 
comunei Sihlea prezintă informații cu privire la suprafețele de pășune  ale comunei 
Sihlea, amplasamentul, calitatea acestora, prevederile legale pentru buna utilizare a 
pășunilor. 
Domnul președinte de ședință supune la vot  proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre cu un preț al închirierii de 170 lei/ ha 
pășune / an și atribuirea de pășune pentru jumătate din efectivul de ovine, pentru 
respectarea prevederilor legale privind încarcătura optimă de animale pe hectarul de 
pășune. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul “ întrebări și interpelări ”  
Domnul Coman Valeriu este  nemulțumit de modul cum sunt amplasate panourile de 
afisaj și conținutul acestora pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri 
europene pe raza comunei Sihlea. 
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  
       MOISI MĂNEL                                                                               MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


