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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.07.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 215 / 24.07.2019 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                          P 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   p 
 

4.                            HULPOIU RADU                                      P 
 

5.                            MOISI MĂNEL                                         P 
 

6.                            ALBU IONEL                                            P 
 

7.                            ABDULAC NICOLAE                               P 
 

8.                            EŞANU GHEORGHE                                P 
 

9.                            COMAN VALERIU                                   P 
 

10.                            RENŢEA MIHAIL                                     P 
 

11.                            GROZAVU ION                                         P    
 

12.                            FILIP IONEL                                             P 
 

13.                            LĂZĂRICĂ IONEL                                   P 
 

14.                            DUMITRACHE VALERICĂ                    P 
 

           
 
 
 
 
 
 



Ordinea de zi a şedinţei:  
 
 

1) Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cojanu 
Ilie pentru completarea listei de consilieri locali ai Consiliului Local al comunei Sihlea, 
județul Vrancea; 

2) Proiect de hotărâre privind analizarea execuției bugetului local al comunei Sihlea la data 
de 30.06.2019; 

3) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Sihlea, județul 
Vrancea pentru anul 2019; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către comuna Sihlea, reprezentată 
de primarul comunei Sihlea, a imobilului teren intravilan în suprafață de 1836 mp., 
situat în tarla 23, parcela 2315, 2316, 2317, cartea funciară nr. 50128 ( nr. carte funciară 
vechi 428), număr cadastral 1231N, comuna Sihlea, sat Sihlea, județul Vrancea; 

5) Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Sihlea, reprezentant  al 
comunei Sihlea în Adunarea Generală a Asociaților - Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “ Vrancea Curată“ să voteze modalitățile de plată  pentru deșeurile 
colectate de la populație și agenții economici; 

6) 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 la ședința ordinară.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.06.2019.  
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. 
Comisia de validare comunică procesul verbal privind propunerea validării domnului 
Cojanu Ilie ca membru al Consiliului Local al comunei Sihlea. 
Doamna președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
În unanimitate, consilierii locali validează mandatul de consilier local al domnului 
Cojanu Ilie. 
Domnul Cojanu Ilie depune jurământul în fața Consiliului Local al comunei Sihlea. 
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, funționar public în cadrul compartimentului contabilitate- 
cheltuieli prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat. 
Doamna președinte de ședință solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă care sunt cauzele pentru care s-au încasat sume mici la 
taxa pentru serviciul de salubritate. 
Domnul primar menționează că soluția pentru viitor trebuie să fie reciclarea și 
implementarea urgentă a proiectului județean «Vrancea  curată». 
Domnul Coman Valeriu întreabă de ce nu s-au plătit bursele elevilor. 



Doamna Soricu Ionelia din cadrul Școlii Sihlea răspunde că sunt în lucru dosarele 
pentru revizuire după care urmează plata burselor. 
Domnul Coman Valeriu întreabă care sunt cauzele pentru care se desfășoară anevoios 
lucrările la Grădinița Voetin. 
Domnul primar răspunde că sunt probleme financiare la firma care execută lucrările la 
Grădinița Voetin dar  situația urmează a fi rezolvată în perioada următoare. 
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. 
Domnul Dinu Eugen din cadrul compartimentului contabilitate- control financiar 
preventiv prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat. 
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 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 » 
Doamna președinte de ședință 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  
      SORICU IONELIA                                                                          MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


