JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

PROCES-VERBAL
Incheiat azi, 28.02.2018 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
31.01.2018. 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 modificarea cuantumului taxei speciale
de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna
Mândra
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea contractului de administrare a
fondului forestier proprietate publică a Comunei Mândra.
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea acordării unui ajutor de
urgenţă lui Căldărar Petru, în vederea refacerii locuinţei în urma unui
incendiu.
4. PROBLEME DIVERSE.
Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de
hotărîre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra si raportul
compartimentului achiziţii publice. Se explică proiectul de hotărîre. Se
supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 8 voturi pentru şi 2 voturi
abţinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 11.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind aprobarea contractului de administrare a fondului forestier
proprietate publică a Comunei Mândra si raportul secretarului comunei. Se
explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la vot proiectul de
hotărîre. Consilierii cu 10 voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se
adopta hotarirea nr. 12.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă lui Căldărar Petru, în
vederea refacerii locuinţei în urma unui incendiu si raportul
compartimentului de specialitate. Se explica consilierilor proiectul de
hotarire. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 10 voturi
pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 13.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, probleme diverse.
Se prezintă răspunsurile la întrebările anterioare.

Domnul Beleaua Andrei prezintă un raport al serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă.
Domnul Munteanu Marcel intreaba de lucrările la apă canal şi revine
situatia firelor electrice din satul Riusor. Intreabă de stadiul lucrării la sala
multifuncţională şi despre decolmatarea la riul Sebeş.
Domnul Bălan Ioan întrebă despre firma de branşament.
Domnul Chelemen Gheorghe precizeaza ca se solicită de catre
consiliul bisericesc sa se finalizeze sala multifunctionala, intreaba de
pamintul rezultat de la decolmatare.
Domnul Pirau Ioan intreaba despre lucrarile la ajutor social. Domnul
viceprimar explica situatia.
Domnul Boeriu Gabriel solicita curent electric la dispensarul din
Riusor.
Domnul Bucur Ioan intreaba de lucrarile la apa canal.
Domnul Forgaci Augustin reclama niste borduri abandonate in satul
Măndra si solicita curatenia de primavara.
Domnul Fratila Mihai solicita reparatii la acoperisul caminului
cultural din Sona.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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