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CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 24.04.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra 

 

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

11 consilieri locali si domnul primar.  

Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de 

29.03.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 11 voturi pentru. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Mândra pentru anul 2019. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale 

pentru anul 2020. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea Planului de analiză si 

acoperire a riscurilor al Comunei Mândra. 

4. 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 bugetului local al Comunei Mândra pentru anul 

2019, anexele aferente şi raportul biroului finaciar. Doamna Pîrcălabu 

Monica explică consilierilor anexele proiectului de hotărîre. Domnul Boeriu 

Gabriel solicită să se prezinte domnul Andrieş şi să prezinte ce a lucrat. Se 

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

proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 18. 

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

privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020 si raportul 

biroului finaciar. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Domnul 

Munteanu Marcel propune majorarea totală a taxelor şi impozitelor cu 5% 

faţă de anul trecut în care să se includă şi majorarea cu indicele de inflaţie. 

Consilierii sînt de acord cu această propunere. Se supune la vot proiectul de 

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

adopta hotarirea nr. 19. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor al Comunei 

Mândra si raportul şef birou finaciar. Se explica consilierilor proiectul de 

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

pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 20.  

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, probleme diverse. 

Se prezintă răspunsurile la întrebările anterioare. 



Domnul Pirau Ioan precizează că s-a furat ţeavă la Ileni. Solicită 

curăţenie de sarbătorile Paştelui. 

Domnul Boeriu Gabriel întreabă de situaţia curentului electric la 

dispensarul din Riusor. Sesizează cu privire la balestiera de la Rîuşor. 

Domnul Bucur Ioan intreaba de un teren. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                Preşedinte de şedinţa                                     Secretar 

Sbîr                 Bălan Ioan                                           Galea Dorin 


