
 

JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, 31.01.2018 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 

27.12.2018. 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 aprobarea contului de incheiere a 

execitiului bugetar pentru anul 2018. 

2. Proiect de hotărîre privind aprobarea organigramei si statului de 

functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra. 

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea completării Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare în Comuna Mândra.  

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare prestate în Comuna Mândra.  

5. Proiect de hotărîre privind aprobarea retelei scolare in Comuna 

Mândra, care va functiona in anul scolar 2019 – 2020. 

6. Proiect de hotărîre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de 

paza pentru anul 2019 a persoanelor incadrate cu contract de voluntariat, 

conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta Mândra şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv lucrat. 

7. Proiect de hotărîre privind aprobarea modului de valorificare a 

masei lemnoase şi a preţului de pornire la licitaţie a unor partizi din fondul 

forestier proprietate publică al Comunei Mândra. 

8. Proiect de hotărîre privind aprobarea modului de valorificare a 

masei lemnoase, a volumului de masă lemnoasă, care se recoltează în anul 

2019 din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra şi a 

preţului de vînzare directă al lemnului fasonat. 

9. PROBLEME DIVERSE.  

Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 

Se trece pentru inceput la punctul 4 al ordinii de zi. Se prezinta 

proiectul de hotarire privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare prestate în Comuna Mândra si raportul secretarului comunei. Se 

prezinta de catre reprezentantii societatii Comprest o expunere de motive cu 

privire la tarife. Domnul Bucur Ioan solicita explicatii cu privire la cantitatea 

de deseuri. Se supune la vot proiectul de hotarire Consilierii cu 10 voturi 

abtinere si 1 vot impotriva resping proiectul de hotarire. 



Se trece la primul punct al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de 

hotărîre privind aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar pentru 

anul 2018 si raportul biroului financiar. Doamna Pircalabu Monica explica 

consilierilor proiectul de hotarire. Domnul Boeriu Gabriel solicita explicatii 

cu privire la baza sportiva din Ileni. Domnul Pirau Ioan solicita sa se 

prezinte facturile. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 11 

voturi pentru aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 2. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Mândra 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. 3. 

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

privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului de salubrizare în Comuna Mândra si raportul compartimentului 

achizitii publice. Se explica consilierilor proiectul de hotarire. Se supune la 

vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 9 voturi pentru şi 2 vot abţinere 

aproba proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 4.  

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea retelei scolare in Comuna Mândra, care va functiona in 

anul scolar 2019 – 2020 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. 5. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei de paza pentru anul 2019 a 

persoanelor incadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 

1579/2005, in cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Mândra 

şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv lucrat si raportul sef serviciu 

voluntar pentru situatii de urgenta. Se explica consilierilor proiectul de 

hotarire. Domnul Beleaua Andrei prezinta la solicitarea domnului Boeriu 

Gabriel dotarea serviciului. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii 

cu 11 voturi pentru aproba  proiectul de hotarire. Se adopta hotarirea nr. 6. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de 

pornire la licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al 

Comunei Mândra si raportul secretarului comunei. Se explica consilierilor 

proiectul de hotarire. Se supune la vot proiectul de hotărîre. Consilierii cu 8 

voturi pentru si 3 voturi abtinere aproba proiectul de hotarire. Se adopta 

hotarirea nr. 7. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Se prezinta proiectul de hotărîre 

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a volumului de 

masă lemnoasă, care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier 

proprietate publică al Comunei Mândra şi a preţului de vînzare directă al 

lemnului fasonat 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. 8. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi, probleme diverse.  

Domnul Munteanu Marcel intreaba despre cele 2 cererii ale Parohiei 

din satul Riusor. Intreaba cind vor demara lucrarile la apa – canal anul 

acesta. Intreaba daca sint sesizari cu privire la firma de paza in urma unei 

spargeri. Reclama situatia firelor electrice din satul Riusor. 

Domnul Boeriu Gabriel intreaba care contracte se vor finaliza anul 

acesta. 

Domnul Fratila Mihai solicita reparatii la acoperisul caminului 

cultural din Sona. 

Domnul Morar Emil solicita achizitionarea de containere pentru 

vestiare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                Preşedinte de şedinţa                                     Secretar 

Sbîr              Sbîrneciu Dorel                                       Galea Dorin 


