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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  29.03.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 106 / 22.03.2019 
 
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 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului 
local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru anul 2018;  

2) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Sihlea, județul 
Vrancea; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de teren din 
comuna Sihlea în vederea desemnării unui reprezentant în Comisia locală pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sihlea; 

4) Întrebări și 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 la ședința ordinară.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei de îndată din data de 08.03.2019.  
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. 
Doamna Marin Camelia, consilier asistent în cadrul compartimentului contabilitate 
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 cine a beneficiat de facilități la plată în anul 2018. 
Domnul primar, doamna Marin Camelia, consilier asistent din cadrul compartimentului 
contabilitate răspund că beneficiari au fost veteranii de război, văduvele de război, 
personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea, alte categorii 
prevăzute de lege. 
Domnul Brânzei consideră că trebuie întocmit un program de recuperare a listei de 
rămășiță cu termene și măsuri de control pentru activitatea desfășurată. 
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 primar 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 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar 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. 
La acest punct al ordinii de zi, domnul primar prezintă consilierilor locali cazul social al 
domnului Turcu Nicușor, prezent în ședință. 
Domnul Turcu Nicușor solicită o locuință socială, un spațiu de locuit, motivat de faptul 
că este singur, bolnav cu un venit lunar de 600 lei. 
Domnul Turcu Nicușor solicită în lipsa unui spațiu de locuit, sprijin pentru a fi internat 
într-un cămin de bătrâni. 
Domnul Coman Valeriu consideră că trebuie întocmită anchetă socială cu propunere 
pentru rezolvarea situației domnului Turcu Nicușor. 
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  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


