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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  30.08.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 235 / 23.08.2019 
 
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                               A 
 

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 
 

15.                            COJANU ILIE                                             P 
 
 
 
 
 
 



Ordinea de zi a şedinţei:  
 

1) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
comunei Sihlea, județul Vrancea pentru o perioadă de trei luni; 

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

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării comunei Sihlea cu Administrația 
Bazinală de Apă  Siret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea pentru realizarea 
unor lucrări privind amenajarea albiei minore a pârâului Coțatcu pe teritoriul comunei 
Sihlea; 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
investiția” Înființare sisteme de apă și canal în satele Căiata, Bogza și Voetin, comuna 
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 absența consilierului local Abdulac Nicolae.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 31.07.2019.  
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. 
Doamna preşedinte de şedinţă solicită propuneri pentru alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni. 
Domnul Albu Ionel propune alegerea domnului Brânzei Gheorghe. 
Domnul Tronaru Ion propune alegerea domnului Moisi Mănel.  
Domnul Moisi Mănel  nu dorește alegerea ca președinte de şedinţă al Consiliului Local 
al comunei Sihlea pentru o perioadă de trei luni. 
Doamna preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte propuneri. 
În urma votului secret se aprobă în unanimitate de voturi alegerea domnului Brânzei 
Gheorghe în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sihlea, 
judeţul Vrancea, pentru o perioadă de trei luni. 
Domnul președinte de ședință propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Dinu Adrian din partea compartimentului contabilitate prezintă raportul de 
specialitate la proiectul de hotărâre prezentat. 
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 propune trecerea la pct. 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezinta proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul primar consideră că pârâul Coțatcu ar reprezenta o prioritate pentru lucrări de 
amenajare a albiei în colaborare cu SGA Vrancea. 



Domnul Tronaru Ion precizează că poate ajuta cu delimitarea exactă a cursului 
pârâului Coțatcu care ar reprezenta un pericol în cazul unor inundații. 
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. 
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 « întrebări și interpelări«. 
Doamna Soricu Ionelia întreabă care este situația drumului județean 202 E, situația 
lucrărilor la Grădinița Voetin, la Școala Gimnazială Sihlea, la drumurile comunale. 
Domnul primar răspunde că pentru drumul județean 202 E Sihlea – Voetin  este semnat 
de către Consiliul Județean Vrancea contractul de execuție și proiectare. 
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  
      BRÂNZEI GHEORGHE                                                                MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


