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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 31.07.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra 

 

Sedinta a inceput la orele 10.00, este legal constituita, fiind prezenti 

10 consilieri locali şi domnul primar Taflan Ioan – Serban.  

Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de 

28.06.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 10 voturi pentru. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind aprobarea suplimentării bugetului local 

al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019 cu suma de 1.513.006,63 lei. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F. 

nr. 103896 Mândra, nr. cadastral 103896, situat in intravilanul satului 

Rîuşor, comuna Mândra, proprietate privată a comunei Mândra. 

5. PROBLEME DIVERSE. 

Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe 

trimestrul III, anul 2019 cu suma de 1.513.006,63 lei şi raportul biroului 

financiar. Se explica consilierilor proiectul de hotarire de către doamna 

Pîrcălabu Monica. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 10 

voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 29. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe 

trimestrul III, anul 2019 şi raportul biroului financiar. Se explica 

consilierilor proiectul de hotarire de către doamna Pîrcălabu Monica. Se 

supune la vot. Consilierii cu 10 voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se 

adopta hotarirea nr. 30. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe 

trimestrul III, anul 2019 şi raportul biroului financiar. Se explica 

consilierilor proiectul de hotarire de către doamna Pîrcălabu Monica. Se 

supune la vot. Consilierii cu 10 voturi pentru aprobă proiectul de hotarire. Se 

adopta hotarirea nr. 31. 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F. nr. 103896 Mândra, nr. 

cadastral 103896, situat in intravilanul satului Rîuşor, comuna Mândra, 

proprietate privată a comunei Mândra şi raportul secretarului comunei. Se 

explica consilierilor proiectul de hotarire de către secretarul comunei. 

Domnul Boeriu Gabriel intreaba cine i-a dat voie sa construiasca acolo. 

Domnul primar precizeaza ca dinsul. Domnul Boeriu Gabriel precizeaza ca 

domnul primar le-a dat voie sa construiasca casa ilegal cu de la dinsul 

putere. Domnul secretar prezinta raspunsuri domnului Boeriu Gabriel cu 

privire la aspectele prezentate in cererea dinsului referitoare la acest proiect 

de hotarire. Se supune la vot. Consilierii cu 10 voturi abţinere resping 

proiectul de hotarire. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, probleme diverse. 

Domnul Boeriu Gabriel precizează că a depus cererii la care nu a 

primit răspuns, atrage atenţia la podul mic care se clatină, toaleta veche de la 

căminul cultural din Rîuşor şi terenurile ocupate ilegal de cu construcţii. 

Domnul viceprimar precizează că nu au fost alocaţi bani pentru 

contracte de servicii cadastrale.  

Domnul Munteanu Marcel revine la problemele anterioare şi solicită 

să se ia măsuri cu privire cu privire la izvorul din Rîuşor de lîngă calaea 

ferată.   

Domnul Bucur Ioan întreabă cine repară şoseaua în urma lucrăriilor 

făcute de firma de gaz. 

Domnul Bălan Ioan reclama situaţia podului de la Ileni. 

Domnul Forgaci Augustin solicită să fie clarificată situaţia la Rîuşor. 

Domnul Sbîrneciu Dorel revine la problema căminului cultural din 

satul Toderiţa. 

Domnul Frăţilă Mihai atrage atenţia cu privire la centrala de căldură 

de la căminul cultural. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                Preşedinte de şedinţa                                     Secretar 

Sbîr  Boeriu Constantin – Gabriel                             Galea Dorin 


