JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi, 29.03.2019 in sedinţa ordinara a Consiliului Local Mândra
Sedinta a inceput la orele 10.00, este legal constituita, fiind prezenti
11 consilieri locali si domnul primar.
Se prezinta procesul - verbal ale sedintei anterioare din data de
28.02.2019. In urma prezentarii procesului – verbal consilierii locali aproba
cu 11 voturi pentru.
Se prezinta pentru inceput suplimentarea ordinii de zi cu un nou
proiect de hotarire. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotărîre privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului local Mândra.
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F.
nr. 103736 Mândra, nr. cadastral 103736, situat in intravilanul satului Ileni,
comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra.
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea plafonului minim al al
obligaţiilor fiscale restante la bugetul local al Comunei Mândra de către
persoanele fizice şi juridice în vederea publicării.
4. PROBLEME DIVERSE.
Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de
hotărîre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Mândra
în persoana domnului consilier local Bălan Ioan. Se supune la vot proiectul
de hotărîre. Consilierii cu 11 voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se
adopta hotarirea nr. 14.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F. nr. 103736 Mândra, nr.
cadastral 103736, situat in intravilanul satului Ileni, comuna Mândra,
proprietate privata a comunei Mândra, raportul de evaluare si raportul
secretarului comunei. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se
supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 11 voturi pentru aproba
proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 15.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind aprobarea plafonului minim al al obligaţiilor fiscale restante la
bugetul local al Comunei Mândra de către persoanele fizice şi juridice în
vederea publicării si raportul biroului financiar. Se explica consilierilor
proiectul de hotarire. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 11
voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 16.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, probleme diverse.
Se prezintă răspunsurile la întrebările anterioare.

Domnul Pirau Ioan intreaba despre inventarul lucrarilor. Domnul
primar precizeaza ca nu este problema noastra. Solicita sa se ia masuri la
intrare in Ileni.
Domnul Boeriu Gabriel solicita rezolvarea problemei cu antena
dezafectatade la caminul din Riusor.
Domnul Bucur Ioan intreaba de lucrarile la apa canal. Domnul primar
explica situatia.
Domnul Fratila Mihai solicita buldoexcavatorul la satul Sona.
Domnul Sbirneciu Dorel solicita tigle la caminul cultural din satul
Toderita.
Domnul Balan Ioan solcita sa se curete marginea drumului spre satul
Ileni.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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