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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  29.09.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 292 / 23.09.2019 
 
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 
 

15.                            COJANU ILIE                                             P 
 
 
 
 
 
 



Ordinea de zi a şedinţei:  
 
        

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea 
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul « MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA «; 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea 
Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru proiectul « REABILITARE, 

MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI  ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN«;   
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru 

investiţia« Reabilitare Dispensar uman, sat Voetin, comuna Sihlea, județul Vrancea«; 
4) Proiect de hotărâre privind achiziționării unei instalații de detectare, semnalizare și 

alarmare în caz de incendiu la Grădinița Sihlea și Grădinița Bogza; 
5) Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil Societății de Distribuție a 

Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – S.R. Focșani pentru desfășurarea lucrărilor 
« Modernizare rețele electrice de distribuție ( RED), localitatea Voetin, comuna Sihlea, 
județul Vrancea«;   

6) Întrebări și interpelări; 
 
Domnul Brînzei Gheorghe 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.  
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 30.08.2019.  
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 Dinu Adrian din partea compartimentului managementul proiectelor, achiziții 
prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte de ședință întreabă care este stadiul lucrărilor și care sunt cauzele 
pentru care sunt înregistrate întârzieri în executarea lucrărilor. 
Domnul primar, managerul de proiect răspund că întârzierile sunt cauzate doar de 
activitatea executantului lucrărilor. 
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
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 Dinu Adrian din partea compartimentului managementul proiectelor, achiziții 
prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre. 
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. 
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 5 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 “. 
Domnul președinte de ședință solicită pentru viitor o investiție în achiziționarea de 
camere de supraveghere pentru domeniul public al comunei Sihlea. 
În altă ordine de idei, domnul președinte de ședință solicită adoptarea unor măsuri 
pentru asigurarea unui pășunat în limite legale, aducând drept argument exemple de 
pășunat nelegal cu prejudicii pentru culturile agricole. 
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  
      
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 


