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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 30.08.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra 

 

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

11 consilieri locali şi domnul primar Taflan Ioan – Serban.  

Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de 

31.07.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 11 voturi pentru. 

Se prezintă pentru început suplimentarea ordinii de zi cu un proiect 

de hotărîre. Se supune la vot, se aprobă în unanimitate. 

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 8.000 lei. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra. 

3. 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. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de 

lemn de foc pentru lăcăşurile de cult din Comuna Mândra. 

5. PROBLEME DIVERSE. 

Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere domnul 

consilier local Boeriu Constantin – Gabriel, care precizează ca a mai fost 

introdus odata punctul nr. 3 al ordinii de zi. 

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 8.000 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 11 voturi 

pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 36. 

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

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Mândra şi raportul secretarului comunei. Se explica 

consilierilor proiectul de hotarire de către domnul secretar. Se supune la vot. 

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

hotarirea nr. 37. 
Se trece la punctul 3 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 Pirău Ioan intreabă cit a costat lucrarea de înscriere. Se prezintă 

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

resping proiectul de hotarire. 

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

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de lemn de foc pentru lăcăşurile 

de cult din Comuna Mândra şi raportul secretarului comunei. Se explica 

consilierilor proiectul de hotarire de către domnul secretar. Se supune la vot. 

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

hotarirea nr. 38. 

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

Se prezintă în sedinta preotul paroh al satului Ileni care isi sustine 

cererea prezentata în sedinta anterioara. Se exprima acordul de principiu din 

partea consilierilor cu privire la aceasta cerere. 

Doamna Pircalabu Monica prezinta raspuns la solicitarea domnului 

Boeriu Gabriel. 

Domnul Munteanu Marcel intreaba de comisia de receptie la 

bransamente, un termen de finalizare a lucrarii de asfaltare si daca sint prinse 

in proiectul de canalizare si stradutele din Riusor. 

Domnul Bucur Ioan solicita sa se prezinte dirigintele de santier de la 

lucrarea de apa – canal la sedinta urmatoare a consiliului local. 

Domnul Morar Emil revine la problema colmatarii rigolelor de pe 

marginea drumului national din satul Mândra. 

Domnul Frăţilă Mihai atrage atenţia cu privire la unele santuri. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
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