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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 28.06.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra 

 

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

11 consilieri locali.  

Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de 

31.05.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 11 voturi pentru. 

Domnul presedinte prezinta pentru inceput suplimentarea ordinii de 

zi cu 1 proiect de hotarire. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului local Mândra. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea suplimentării bugetului local 

al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2019 cu suma de 13.716.270 lei. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea măsurilor necesare pentru 

interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019. 

5. PROBLEME DIVERSE. 

Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de 

hotărîre alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei 

Mândra în persoana domnului consilier local Boeriu Constantin – Gabriel. 

Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 11 voturi pentru aproba 

proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 25. 

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

privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe 

trimestrul II, anul 2019 cu suma de 13.716.270 lei şi raportul biroului 

financiar. Se explica consilierilor proiectul de hotarire de către doamna 

Pîrcălabu Monica. Se prezintă deasemenea ce face obiectul achiziţiei. 

Domnul Munteanu Marcel întreabă dacă este personal pegătit pentru 

utilizarea acestora. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 10 

voturi pentru şi 1 vot abţinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta 

hotarirea nr. 26. 

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

privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, 

aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor şi raportul secretarului 



comunei. Se analizează situaţia derulării contractelor de salubritate. Se 

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

proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 27. 

Se trece la punctul 4 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 11 voturi pentru aprobă proiectul de hotarire. Se 

adopta hotarirea nr. 28. 

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

Se prezintă la şedinţă doamna director al şcolii generale Mândra. 

Aceasta prezintă consiliului situaţia financiară, raporturile cu autoritatea 

executivă şi solicită sprijin din partea consiliului cu privire la aspectul 

financiar. 

Domnul viceprimar precizează că a trimis adresă celor de la Electrica 

pentru firele electrice rămase în urma lucrărilor. Prezintă răspunsuri în 

continuare. 

Domnul Boeriu Gabriel întreabă cînd continuă lucrăriile. Revine la 

publicarea listei cu datornicii.  

Domnul Munteanu Marcel întreabă de ce s-au oprit lucrările de apă – 

canal la Rîuşor şi solicită efectuarea de revizii tehnice la arzătoarele de gaz 

de la căminul cultural din Rîuşor.   

Domnul Bucur Ioan solicită să fie invitat la următoarea şedinţă a 

consiliului local dirigintele de şantier de la lucrarea de apă – canal. 

Domnul Bălan Ioan solicită să se atragă atenţia celor care lucrează şi 

ulterior lasă deşeuri unde au lucrat. 

Domnul Chelemen Gheorghe precizează că este de acord cu ceea ce a 

spus doamna directoral al Scolii generale Mândra. 

Domnul Frăţilă Mihai solicită să se monteze nişte plăcuţe de 

avertizare cu privire la aruncarea deşeurilor. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                Preşedinte de şedinţa                                     Secretar 

Sbîr  Boeriu Constantin – Gabriel                             Galea Dorin 


