
 

JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 27.11.2019 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 

31.10.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba 

cu 10 voturi pentru şi un vot abţinere. 

Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărîre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2019. 

2. Proiect de hotărîre privind reorganizarea Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă din Comuna Mândra. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea prelungirii termenului 

Contractului de concesiune nr. 4102 din 12.12.2005. 

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea prelungirii termenului 

Contractului de concesiune nr. 4103 din 12.12.2005. 

5. 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 aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe 

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

Se solicită explicaţii cu privire la rectificarea bugetară. Se supune la vot 

proiectul de hotărîre. Consilierii cu 5 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 reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din 

Comuna Mândra, referatul de aprobare şi raportul şef serviciu voluntar 

pentru situaţii de urgenţă. Se explica consilierilor proiectul de hotarire de 

către domnul Beleaua Andrei. Se supune la vot. Consilierii cu 11 voturi 

pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 47. 

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

privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4102 

din 12.12.2005, referatul de aprobare şi raportul secretarului general al 

comunei. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot. 

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

hotarirea nr. 48. 

 



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

privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4103 

din 12.12.2005, referatul de aprobare şi raportul secretarului general al 

comunei. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot. 

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

hotarirea nr. 49. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, probleme diverse. 

Se prezintă răsunsurile la solicităriile anterioare. 

Domnul Bălan Ioan solicită să se înlocuiască becurile de iluminat. 

Domnul Frăţilă Mihai solicită buldoexcavatorul pentru lucrări la satul 

Sona. 

Domnul Boeriu Gabriel reclamă deşeurile aruncate de către domnul 

Juncu în satul Rîuşor. 

Domnul Pirău Ioan întreabă cine face curăţenie în căminele culturale. 

Intrebă ce măsuri s-au luat pentru recuperarea banilor datoraţi comunei de 

către datornici. 

Domnul Muntean Marcel întreabă cine a dat dispoziţie să nu se ia 

deşeurile menajere. Solicită să nu se mai lase gazda la caminul cultural în 

satul Mândra. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

                Preşedinte de şedinţa                             Secretar general 

Sbîr                  Bucur Ioan                                        Galea Dorin 


