
JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

HOTĂRAREA NR. 43 

din 26.09.2019 
privind participarea Comunei Mândra la constituirea ASOCIATIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI Microregiunea Țara Făgărașului" 

 

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in sedinta ordinara din data de 

26.09.2019, 

Analizind proiectul de hotarire, referatul de aprobare si raportul secretarului 

comunei nr. 5241/18.09.2019, 

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra, 

In conformitate cu prevederile  art. 1, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată, art. 35, alin. (4) din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificari si completari ulterioare, O.G nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul  art. 89, alin. (1)-(3) , art. 90, art. 91, art. 92, art. 93,  art. 129, alin. (2), 

lit. b si lit. e  coroborat cu alin. (4), lit. f si alin. (9), lit. a ,  art. 139, alin. (3), lit. f , art. 

196, alin. (1), lit. a, art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

        HOTARASTE: 

 
       Art.1.  Se aproba participarea Comunei Mândra în calitate de  membru la 

constituirea ASOCIATIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ " ITI 

Microregiunea Țara Făgărașului", persoana juridică de drept privat , fără scop lucrativ şi 

de utilitate publică. 

       Art.2. Se aprobă actul constitutiv şi statutul ASOCIATIEI de DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea Țara Făgărașului", prevazute în anexele 1 

si 2  la prezenta  hotărâre .  

       Art.3.  Se desemnează domnul Taflan Ioan - Şerban, având funcţia de primar să 

reprezinte Comuna Mândra în Adunarea Generala a Asociaţiei de  DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara Făgărașului", fiind împutericit să 

semneze  actul constitutiv şi statutul Asociatiei de  DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara Făgărașului". 

       Art.4.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul 

Comunei Mândra. 

 

                     Preşedinte de sedinţă                                   Secretar 

                             Bucur Ioan                                        Galea Dorin 
 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 9 voturi pentru, 1 vot abţinere, 1 vot împotrivă, 

11 consilieri prezenţi din totalul de 11 

 
              Prezenta s-a difuzat:          

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 

- 1 ex. Primar; dosar H.C.L.; 

- 1 ex. asociaţie; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 


