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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  24.05.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 151 / 17.05.2019 
 
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 PROGRAMULUI ANUAL AL 
ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a implementării proiectului 
„SERVICII INTEGRATE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU CENTRUL 
MULTIFUNCȚIONAL SIHLEA”  ce urmează a fi depus în cadrul 
„PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020” ; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului „SERVICII INTEGRATE DE INCLUZIUNE 
SOCIALĂ PENTRU CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SIHLEA”; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către comuna Sihlea, 
reprezentată de primarul comunei Sihlea a imobilului teren intravilan în 
suprafață de 1290 mp., situat în tarla 6, 9 parcela 1112, 1113, 847, 848, cartea 
funciară nr. 53562, nr. 53882, număr cadastral 53562, 53882, comuna Sihlea, sat 
Sihlea, județul Vrancea și imobilului teren intravilan în suprafață de 1836 mp., 
situat în tarla 23, parcela 2315, 2316, 2317, cartea funciară nr. 428, număr 
cadastral 1231N, comuna Sihlea, sat Sihlea, județul Vrancea; 

5) Întrebări și interpelări; 
 
Doamna Soricu Ionelia în calitate de preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  
Doamna 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 22.04.2019.  
Se aprobă în unanimitate.  
În continuare doamna preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi. Supune la vot ordinea 
de zi. Se aprobă în unanimitate. 
Doamna preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 1 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Adrian din cadrul compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei 
comunei Sihlea prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre. 
Doamna președinte solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă dacă sunt probleme cu alocările de sume de la bugetul 
local pentru lucrările executate. 
Domnul Dinu Eugen din cadrul compartimentului achiziții răspunde că sunt legale 
plățile pentru lucrările executate până în prezent. 
Domnul Coman Valeriu precizează că se abține de la votul proiectului de hotărâre 
prezentat. 
Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 9 voturi «  pentru »,  5 «  împotrivă« d-l Coman Valeriu, d-l Rențea Mihail, 
d-l Grozavu Ion, d-l Lăzărică Ionel, d-l Filip Ionel, 1 abținere «Dumitrache Valerică«. 
Doamna președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna președinte 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 președinte 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 4 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Doamna președinte 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 «  întrebări și interpelări «. 
Domnul Rențea Mihail, domnul Albu Ionel aduc în atenția Consiliului Local al comunei 
Sihlea  situația drumurilor din satul Bogza, solicitând măsuri urgente pentru lucrări de 
balastare. 
Domnul Coman Valeriu întreabă dacă au fost stabilite criterii pentru distribuirea de 
tomberoane pentru colectarea gunoiului menajer. 
Domnul primar răspunde că distribuirea de tomberoane pentru colectarea gunoiului 
menajer se va face către locuitorii comunei care în prezent nu au astfel de recipiente. 
Doamna 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  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


