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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 30.12.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra 

 

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

11 consilieri locali. La şedinţă participă şi domnul primar Taflan Ioan – 

Serban.  

Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de 

27.11.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aprobă 

în unanimitate. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Mândra. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si funcţionare al Consiliului Local al Comunei Mândra. 

3. Proiect de hotărîre privind declararea apartenenţei la domeniul 

public al Comunei Mândra a unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii 

acestora în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei 

Mândra – domeniul public. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea retelei scolare in Comuna 

Mândra, care va funcţiona in anul scolar 2020 – 2021. 

5. Proiect de hotărîre privind aprobarea Planului de lucrari de interes 

local pentru anul 2020 in comuna Mândra. 

6. Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării tarifelor pentru 

serviciile de salubrizare prestate în Comuna Mândra. 

7. PROBLEME DIVERSE. 

Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 

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

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Mândra în 

persoana domnului consilier local Chelemen Gheorghe. Se supune la vot 

proiectul de hotărîre. Consilierii cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere aprobă 

proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 51. 

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

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Mândra, referatul de aprobare şi raportul secretarului 

general. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot. 

Consilierii cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere aproba proiectul de hotarire. 

Se adopta hotarirea nr. 52. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind declararea apartenenţei la domeniul public al Comunei Mândra a 



unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii acestora în evidențele de 

publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Mândra – domeniul public, 

referatul de aprobare şi raportul compartimentului cadastru - agricol. Se 

explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot. Consilierii cu 7 

voturi pentru şi 4 voturi abţinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta 

hotarirea nr. 53. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea retelei scolare in Comuna Mândra, care va funcţiona in 

anul scolar 2020 – 2021, referatul de aprobare şi raportul secretarului 

general al comunei. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune 

la vot. Consilierii cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere aproba proiectul de 

hotarire. Se adopta hotarirea nr. 54. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2020 in 

comuna Mândra, referatul de aprobare şi raportul compartimentului de 

specialitate. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Domnul Pirău Ioan 

întreabă dacă s-au prestat lucrări. Domnul viceprimar explică situaţia. Se 

supune la vot. Consilierii cu 9 voturi pentru şi 2 voturi abţinere aproba 

proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 55. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare prestate în Comuna Mândra, referatul de aprobare şi raportul 

secretarului general. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Domnul 

Pirău Ioan întreabă dacă sint date amenzi pe mediu. Domnul Munteanu 

Marcel precizeză că nu se ridică deşeurile menajere şi nu votează proiectul. 

Se supune la vot. Consilierii cu 7 voturi pentru, 3 voturi abţinere şi un vot 

împotrivă aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 56. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, probleme diverse. 

Se prezintă răsunsurile la solicităriile anterioare. 

Domnul Bălan Ioan solicită să se dea cu sare. 

Domnul Frăţilă Mihai solicită să se monteze camere de supraveghere 

în satul Sona. 

Domnul Boeriu Gabriel întreabă de contorul de la dispensarul din 

Rîuşor. Intreabă cine execută lucrarea de la Mândra şi la puntea de la Sona. 

Domnul Forgaci Augustin întrebă de conducta de la drumul naţional. 

Domnul primar precizează că este pentru canalizare. 

Domnul Pirău Ioan solicită un plan parcelar la şedinţa următoare. 

Domnul Muntean Marcel întreabă dacă se plăteşte organizarea de 

şantier la Rîuşor. Atrage atenţia cu privire la gurile de canal de la Rîuşor. 

Domnul Bucur Ioan întreabă de asfaltarea străzii din Ileni Racoviţa. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

                Preşedinte de şedinţa                             Secretar general 

Sbîr          Chelemen Gheorghe                                 Galea Dorin 


