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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 31.05.2019 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 

24.04.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 11 voturi pentru. 

Domnul presedinte prezinta pentru inceput suplimentarea ordinii de 

zi cu 2 proiecte de hotariri. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind privind aprobarea modificării Hotărîrii 

Consiliului Local al Comunei Mândra nr. 1 din 08.01.2019. 

2. Proiect de hotărîre privind acordarea unui mandat special în 

vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor 

la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie 

de operare pentru  SC APĂ CANAL  SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru 

prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice. 

3. 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 privind aprobarea modificării Hotărîrii Consiliului Local al 

Comunei Mândra nr. 1 din 08.01.2019 şi raportul biroului finaciar. Doamna 

Pîrcălabu Monica explică consilierilor proiectul de hotărîre. Se supune la vot 

proiectul de hotărîre. Consilierii cu 11 voturi pentru aproba proiectul de 

hotarire. Se adopta hotarirea nr. 22. 

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

privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului 

favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru  SC 

APĂ CANAL  SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii 

conexe serviciilor de utilitati publice si raportul secretarului comunei. Se 

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

hotărîre. Consilierii cu 9 voturi pentru şi 2 voturi abţinere aproba proiectul 

de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 23. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, probleme diverse. 

Se prezintă raportul Primarului Comunei Mândra pentru anul 2018. 



Se prezintă în şedinţă domnul Andrieş şi prezintă activitatea dînsului 

de pînă acum. 

Domnul Frăţilă Mihai reclamă şanţurile blocate după ploile din ultima 

vreme şi precizează că este necesar reparaţii la acoperişul căminului cultural 

şi clădirea grădiniţei din satul Sona. 

Domnul Boeriu solicită reparaţii la căminul cultural de la Rîuşor şi 

oale pentru dotarea acestuia. Atrage atenţia la faptul că se împrejmuieşte o 

casă la Rîuşor la nr. 165 construită ilegal. 

Domnul Munteanu Marcel întreabă de ce s-au oprit lucrările la Rîuşor 

şi ce trebuie făcut să se ducă apa pînă la cimitir.   

Domnul Bucur Ioan intreaba dacă sînt prevăzuţi hidranţi. 

Domnul Chelemen Gheorghe întreabă de ce nu se continuă lucrările la 

apă canal acum  în perioada de vară. Intreabă dacă se dau lemne gratis la 

biserici. Solicită curăţarea ierbii. 

Domnul Pirău Ioan precizează că ar cere rezilierea contractului de 

dirigenţie de şantier prin hotărîre a consiliului local. Intreabă cine a fost pus 

în posesie şi a declarat terenul de la Ileni la APIA. 

Domnul Sbîrenciu Dorel solicită să se cureţe iarba de pe marginea 

drumului. Precizează că lucrarea de reparaţie la pîrîul din satul Toderiţa este 

prost făcută, este o zonă unde a rupt apa de pe vale malul şi solicită masuri. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                Preşedinte de şedinţa                                     Secretar 

Sbîr                 Bălan Ioan                                           Galea Dorin 


