
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA 

PROCES – VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  08.03.2019 

În şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată 
de primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 104 / 07.03.2019 

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează: 

1.  TRONARU ION        P 

2.  BRÂNZEI GHEORGHE        A 

3.  SORICU IONELIA        P 

4.  TÎLVĂR  VALENTIN        A 

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 privind  aprobarea neasumării de către Consiliul Local al
comunei Sihlea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative pentru implementarea Programului pentru școli al
României;

2) Întrebări şi interpelări;

Domnul Moisi Mănel  în calitate de  preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Sihlea.  
Domnul preşedinte de şedinţă solicită secretarului comunei Sihlea să verifice prezenţa 
consilierilor locali la şedinţa de îndată. 
Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa de 
îndată, constatând absența consilierilor locali Brânzei Gheorghe, Tîlvăr Valentin. 
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.02.2019.  
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 primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul primar consideră că trebuie aprobat proiectul de hotărâre având în vedere că 
nu dispunem de resursele necesare pentru susținerea acestui program.  
Domnul președinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Tronaru întreabă dacă fondurile necesare sunt din surse proprii. 
Domnul primar răspunde că fondurile sunt asigurate din bugetul statului cu transfer 
către bugetul local. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul presedinte constată că nu sunt solicitări pentru discuții  la acest  punct al 
ordinii de zi, fapt pentru care declară închise lucrările ședinței. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETARUL COMUNEI SIHLEA 

 MOISI MĂNEL        MODREANU RADU  




