JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi, 31.10.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra
Sedinta a inceput la orele 10.00, este legal constituita, fiind prezenti
10 consilieri locali.
Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de
26.09.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba
cu 11 voturi pentru.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotărîre privind instituirea unor facilități fiscale și
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de
către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Mândra.
2. Proiect de hotărîre privind declararea apartenenţei la domeniul
public al Comunei Mândra a unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii
acestora în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei
Mândra – domeniul public.
3. Proiect de hotărîre privind acordul asociatului unic Comuna
Mândra, prin organul sau deliberativ - Consiliul Local al Comunei Mândra,
privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii Comerciale SERVICII
MÂNDREANA S.R.L..
4. Proiect de hotărîre privind stabilirea echipei mobile pentru
intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică din Comuna
Mândra.
5. Proiect de hotărîre privind participarea Comunei Mândra la
constituirea ASOCIATIEI pentru DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"
ITI Microregiunea Țara Făgărașului".
6. PROBLEME DIVERSE.
Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe
raza administrativ-teritorială a Comunei Mândra, referatul de aprobare şi
raportul biroului financiar. Domnul Boeriu Gabriel solicita actualizarea listei
cu datornicii. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 4 voturi
pentru şi 6 voturi abtinere resping proiectul de hotarire.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind declararea apartenenţei la domeniul public al Comunei Mândra a

unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii acestora în evidențele de
publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Mândra – domeniul public,
referatul de aprobare şi raportul compartimentului de specialitate. Se explica
consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot. Consilierii cu 9 voturi
pentru si 1 vot abtinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea
nr. 44.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind acordul asociatului unic Comuna Mândra, prin organul sau
deliberativ - Consiliul Local al Comunei Mândra, privind dizolvarea,
lichidarea si radierea Societatii Comerciale SERVICII MÂNDREANA
S.R.L., referatul de aprobare şi raportul biroului financiar. Se explica
consilierilor proiectul de hotarire. Domnul Boeriu Gabriel solicita statutul,
bilantul şi balanţa societăţii şi întrebă daca este un contract pentru folosirea
mijloacelor mobile. Se supune la vot. Consilierii cu 9 voturi abţinere şi 1 vot
împotrivă resping proiectul de hotarire.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind stabilirea echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă în cazurile de
violenţă domestică din Comuna Mândra, referatul de aprobare şi raportul
compartimentului de specialitate. Se supune la vot. Consilierii cu 9 voturi
pentru şi 1 vot abţinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea
nr. 45.
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 7 voturi pentru,
3 voturi abţinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 46.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, probleme diverse.
Domnul Bălan Ioan întreabă de podul de la Ileni. Reclamă faptul că nu
se ridică deşeurile menajere în Ileni tot timpul.
Domnul Boeriu Gabriel atrage atenţia cu privire la lăţimea drumului
comunal în satul Rîuşor şi solicită să se elibereze spaţiul de la căminul
cultural cu vechea toaletă. Intreabă daca se face proba la conducta de apă
înainte de asfaltare şi solicită prezenţa dirigintelui de şantier la lucrare.
Intreabă cînd se termină lucrarea la branşamente pe celălalte străzi.
Domnul Forgaci Augustin precizează că nu s-a ştiut suma exactă
stabilită ca taxă specială de salubrizare atunci cînd s-a întocmit înştinţăriile
către cei care nu au încheiat contract. Prezintă situaţia cu soţia dînsului cu
privire la atribuţiile stabilite şi care au fost modificate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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