
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA 

PROCES – VERBAL 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  22.04.2019 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 131 / 15.04.2019 

Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează: 

1.  TRONARU ION        P 

2.  BRÂNZEI GHEORGHE        A 

3.  SORICU IONELIA        p 

4.  TÎLVĂR VALENTIN        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        A 

14.  LĂZĂRICĂ IONEL        P 

15.  DUMITRACHE VALERICĂ  P 



Ordinea de zi a şedinţei: 

1) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni;

2) Proiect de hotărâre privind analizarea execuţiei bugetului local al comunei Sihlea
la data de 31.03.2019;

3) Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  bugetului local  al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, pe anul 2019;

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a
terenului categoria de folosință pășune în suprafață totală de 6902 mp., situat în
extravilanul comunei Sihlea, sat Sihlea, județul Vrancea, T.63, p. 443, carte funciară
51394, număr cadastral 51394 pentru realizarea obiectivului zonal de investiții
“ Înființare sistem de apă Sihlea”;

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția «Modernizare străzi Bogdan Vodă, Alexandru Vlahuță, Râmnicului, sat
Voetin, comuna Sihlea, județul Vrancea»;

6) 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  absența consilierilor locali Brînzei Gheorghe și Filip Ionel.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 29.03.2019.  
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. 
Domnul preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni. 
Domnul Dumitrache Valerică propune alegerea domnului Hulpoiu Radu. 
Domnul Albu Ionel propune pe doamna Soricu Ionelia.  
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte propuneri. 
În urma votului secret se aprobă în unanimitate de voturi alegerea doamnei Soricu 
Ionelia în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, pentru o perioadă de trei luni. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna Marin Camelia din cadrul compartimentului contabilitate, prezintă raportul de 
specialitate  la proiectul de hotărâre. 
Doamna președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 



Doamna Marin Camelia din cadrul compartimentului contabilitate, prezintă raportul de 
specialitate  la proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă către cine se întreaptă cheltuielile pentru culte. 
Domnul primar răspunde că sunt alocate sume pentru Parohia satului Voetin și Parohia 
satului Căiata. 
Domnul Tronaru întreabă care sunt drumurile din satul Voetin propuse pentru 
modernizare. 
Domnul primar răspunde că sunt propuse pentru modernizare străzile Bogdan Vodă, 
Râmnicului și Alexandru Vlahuță. 
Domnul Coman Valeriu solicită atribuirea unei sume de 100 lei pentru fiecare 
intervenție la incendii pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
Sihlea. 
Domnul primar răspunde că propunerea va fi analizată și cu respectarea cadrului legal 
va fi promovat un proiect de hotărâre în acest sens. 
Domnul Coman Valeriu solicită atribuirea de sume din buget pentru susținerea echipei 
de fotbal copii a comunei Sihlea și în general alocarea de sume pentru susținerea 
mișcării sportive locale. 
Domnul primar arată că sunt alocate sume pentru susținerea mișcării sportive locale. 
Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate cu mențiunea că domnul Coman Valeriu nu susține alocarea 
de sume pentru cumpărare teren în vederea amenajării unei piețe publice. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul 5 al ordinii de zi. 
 Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul « întrebări și interpelări “ 
Domnul Coman Valeriu întreabă  viceprimarul comunei Sihlea în ce condiții  a fost depozitat în 
zona satului Căiata pe un teren neutilizat, un stâlp de beton. 
Domnul viceprimar răspunde că va face verificări privind situația prezentată. 
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 

 SORICU IONELIA  MODREANU RADU 




