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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 26.09.2019 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 

30.08.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 11 voturi pentru. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Mândra. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 

unei părţi din imobilul situat în satul Ileni, Comuna Mândra. 

4. Proiect de hotărîre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local Mândra in Consiliul de Administratie al unităţii de învăţământ de 

nivel gimnazial din Comuna Mândra. 

5. Proiect de hotărîre privind participarea Comunei Mândra la 

constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" 

ITI Microregiunea Țara Făgărașului". 

6. 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, 

referatul de aprobare şi raportul secretarului comunei. Se supune la vot 

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

hotarire. Se adopta hotarirea nr. 39. 

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

privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe 

trimestrul III, anul 2019, referatul de aprobare şi raportul biroului financiar. 

Se explica consilierilor proiectul de hotarire de către doamna Pircalabu 

Monica. Se supune la vot. Consilierii cu 10 voturi pentru si 1 vot abtinere 

aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 40. 

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

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în 

satul Ileni, Comuna Mândra, referatul de aprobare şi raportul secretarului 

comunei. Se explica consilierilor proiectul de hotarire de către secretarul 



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

de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 41. 

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

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mândra in Consiliul 

de Administratie al unităţii de învăţământ de nivel gimnazial din Comuna 

Mândra, referatul de aprobare şi raportul secretarului comunei. Se propune 

desemnarea în continuare a domnului Forgaci Augustin. Se supune la vot. 

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

hotarirea nr. 42. 

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

privind participarea Comunei Mândra la constituirea ASOCIATIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI Microregiunea Țara 

Făgărașului", referatul de aprobare şi raportul secretarului comunei. Se 

explică proiectul de hotărîre. Se supune la vot. Consilierii cu 9 voturi pentru, 

1 vot abţinere, 1 vot împotrivă aproba proiectul de hotarire. Se adopta 

hotarirea nr. 43. 

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

Se prezintă raspunsuri la problemele ridicate la sedinta anterioara. 

Domnul Boeriu Gabriel solicita rezilierea contractului cu dirigintele 

de santier la lucrarea de apa – canal deoarece nu l-a vazut pe acesta in 2 ani 

de zile doar de 2 ori. 

Intreaba cum a fost contractata lucrarea prestata cu buldoexcavatorul 

deoarece este prevazuta la distanta si nu la ora si considera ca se fura bani. 

Reclama modul cum se excaveaza in riu la Riusor. 

Domnul Forgaci Augustin solicita sa se aprinda iluminatul public la 

timp in Riusor. 

Domnul Chelemen Gheorghe atrage atentia cu privire la necesitatea 

repararii mobilierului de la caminul cultural din satul Ileni. 

Domnul Fratila Mihai atrage atentia cu privire la incalzirea caminului 

cultural din satul Sona si cosirea santurilor. 

Domnul Beleaua Andrei prezinta consiliului local planul de masuri 

pentru sezonul rece 2019-2020. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
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