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Proces-verbal 

                                            Nr. 8574  din 31 august 2016 

 
Încheiat  cu ocazia şedinţei “ordinare” a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut loc în 

data de 31 august 2016. 

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

 Mai participă angajaţi ai primăriei: consilier, Blaga Grigore-Ioan şi consilier Pop Elena-Maria. 

Primarul comunei Ibăneşti,  a convocat Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în 

şedinţă “ordinară” pentru data de 31.08.2016, orele 16,00 la sediul primăriei, cu următoarea, 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare 

sistematică conform prevederilor OUG nr.35/2016; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al comunei Ibăneşti în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”; 

3. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitului Matei Petrişor-

Cosmin; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării statului de funcţii, anexă la Hotărârea Consiliului 

Local Ibăneşti nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ibăneşti cu modificările şi completările ulterioare. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, supune la vot ordinea de zi care se  aprobă cu 13 

voturi „pentru”. 

 Domnul consilier, Matei Florin, doreşte completarea ordinii de zi cu situaţia de la apă. 

 Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru: “Nu avem materialele”. 

 Domnul consilier, Matei Florin, doreşte să ştie ce măsuri se pot lua? 

 Domnul primar: “Să chemăm comitetul de apă.” Propune dezbaterea subiectului la “diverse”. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ciorăneanu Ştefan, supune la vot ordinea de zi cu această 

propunere. 

 Ordinea de zi se aprobă în unanimitate cu 13 voturi “pentru”. 

 Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se aprobă în unanimitate cu 

13 voturi “pentru”. 

 Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, informează consilierii că toate proiectele de 

hotărâre de pe ordinea de zi au primit avize favorabile. 

La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiect de hotărâre privind solicitarea finanţării în 

vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică conform prevederilor OUG nr.35/2016. 
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Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru, prezintă raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre. Face 

precizarea că: “ trebuie reţinut că se finanţează doar lucrările recepţionate de OCPI. Pentru întăbulare este 

nevoie de declaraţiile vecinilor terenului care urmează să fie întăbulat”. 

Se trece la discuţii: 

Au loc discuţii despre situaţiile în care proprietarul este decedat si sunt rămaşi mai mulţi 

moştenitori. 

Domnul Blaga Grigore-Ioan, consilier în cadrul primăriei, menţionează faptul că se va face afişare 

60 de zile iar nemulţumiţii pot depune contestaţii. 

Domnul consilier, Matei Florin, remarcă faptul că ne confruntăm cu o perioadă scurtă. 

Domnul primar, prezintă prevederile contractului de finanţare care urmează să fie semnat cu OCPI 

şi atenţionează asupra faptului că suntem limitaţi de realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în limita 

a 60 lei/carte funciară şi nu o să avem cu cine încheia contractul la acest preţ. Este un avantaj faptul că se 

poate înscrie posesia, cinci ani, apoi rămâi proprietar. 

Domnul Blaga Grigore Ioan, propune instituirea unei taxe cu acordul oamenilor astfel încât să se 

completeze cei 60 de lei. 

Domnul primar: “OCPI nu încheie contract cu oamenii”. 

Domnul consilier, Todoran Ionel-Dumitru:”Să se stabilească parcele mari”. 

Domnul consilier, Todoran Mircea-Alin-Cristian, propune să se înfiinţeze cu acordul oamenilor o 

taxă pentru întăbulare. 

Domnul consilier, Matei Florin, doreşte să ştie dacă în situaţia în care vom folosi aceşti bani pentru 

cadastrare, vom mai putea accesa ulterior fonduri europene pentru această lucrare? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian :”Nu sunt asemenea proiecte, a fost mai demult  ceva cu 

Banca Europeană.” 

Doamna Todoran Alina-Elena, doreşte să ştie cine stabileşte sectoarele cadastrale? 

Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, spune că OCPI împreună cu primăria. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.26/31.08.2016. 

La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

comunei Ibăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST 

MUREŞ”; 

 Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru :”L-am propus pe domnul Farcaş Sebastian-Irimie, consilierul 

personal”.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI 

 
 

 

Redactat: secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina_________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

Se adoptă Hotărârea nr.27/31.08.2016. 

La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent 

personal a numitului Matei Petrişor-Cosmin. 

Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru, prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuţii: 

Doamna Pop Elena-Maria, consilier în cadrul primăriei, prezintă detalii despre caz.  

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.28/31.08.2016 

La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 

funcţii, anexă la HCL nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ibăneşti cu modificările şi completările ulterioare. 

Se trece la discuţii: 

Discuţiile se referă la stabilirea nivelului studiilor care să se prevadă pentru acest post. 

Domnul primar, spune că dacă se stabileşte cu studii medii, o să fie un salar mic, respectiv, salariu minim pe 

economie. Cu studii superioare s-ar putea să nu se prezinte nimeni. 

Au loc mai multe discuţii în legătură cu atribuţiile pe care le presupune postul de şef SVSU. 

Doamna secretar, menţionaează faptul că după ocuparea postului, noul angajat va trebui programat la cursul 

de la Ciolpani. 

În cele din urmă, domnul primar propune să rămână cu studii superioare iar dacă nu se va ocupa se va 

transform într-un post cu studii medii. 

Consilierii sunt de acord cu modificarea statului de funcţii de la Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 

în sensul că posturile au devenit vacante ca urmare a demisiilor persoanelor angajate. 

Nefiind alte  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre cu transformarea postului contractual din pompier în 

inspector cu atribuţii de şef SVSU. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.29/31.08.2016. 

Alte discuţii: 

Despre apă: 

Referitor la solicitarea domnului Matei Florin, domnul primar, spune că în situaţia în care nu a fost adoptată 

o hotărâre. nu o poate duce la sfârşit. 

Au loc mai multe discuţii despre situaţia de la apă, despre chitanţe, despre modul de branşare la canalizare, 

despre costuri precum şi despre măsurile care se pot lua pentru cei care încă nu şi-au achitat taxa. 

Domnul consilier, Bloj Cosmin, a adus un filtru cu apă  murdară care susţine că ar fi de la reţeaua de apă a 

comunei. 
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Domnul Todoran Ionel-Dumitru, spune că deţine un asemenea filtru şi verifică filtrul adus de către domnul 

Bloj Cosmin. Este de părere că depunerile sunt prea mai, nu pot fi de la reţea. În schimb apa din filtru 

devine murdară dacă acesta nu se curăţă mai multe luni. 

Domnul primar, prezintă detalii despre reţeaua de apă şi decantarea apei. Este de părere că ar trebui luată o 

hotărâre dar care să fie şi legală. 

Domnul consilier, Matei Florin, propune să se găsească o variantă, să fie echitabilă branşarea la apă pentru 

toată lumea. Totodată doreşte să ştie dacă se va încheia contract cu fiecare utilizator. 

Domnul primar, răspunde afirmativ. 

Domnul primar, spune că trebuie făcut un anunţ către populaţie, să-şi facă reţeaua de canalizare până la 

branşare şi stabilirea unei taxe. Cei care sunt în proximitatea reţelei de canalizare să-şi facă conducta şi să se 

branşeze, altfel li se sistează apa. 

Domnul consilier, Dan Ioan, doreşte să ştie cine se va branşa la canalizare.  

Domnul primar, informează că pentru început doar o parte se vor branşa şi îi spune domnului Todoran 

Mircea-Alin-Cristian, că ar trebui să pregătească şi la fabrică reţeaua pentru a se branşa de la început. 

Domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian, spune că nu se poate branşa toată lumea într-o zi. 

Domnul primar, prezintă modul în care se va realiza branşarea şi informaţii privind taxele la canalizare. 

Nemafiind alte discuţii, se încheie subiectul despre apă. 

Având în vedere că în data de 1 septembrie începe anul şcolar, domnul primar propune să se completeze 

ordinea de zi cu: 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul 

de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan, profesor coordonator la una dintre şcoli, precizează că persoana 

desemnată, va trebui să patricipe la toate şedinţele consiliului de administraţie şi să se implice efectiv în 

rezolvarea problemelor. 

Se oferă domnul consilier Bloj Cosmin să reprezinte consiliul local în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

Domnul Petra Zamfir îl propune pe domnul Gliga Vasile-Dumitru. Domnul Gliga Vasile-Dumitru, refuză 

deoarece pot să apară situaţii în legătură cu serviciul şi să nu poată participa la şedinţele consiliului de 

administraţie. 

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot intreaga hotărâre cu această propunere. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.30/31.08.2016. 

Alte discuţii: 

Au fost discuţii despre lemne, din ce cauză nu sunt lemne şi de ce nu are populaţia de unde să-şi cumpere 

lemne de foc chiar şi la un preţ mai mare. 
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Consilierii au remarcat faptul că la şedinţa anterioară s-a aprobat acordarea unui teren pentru construirea 

unei locuinţe iar persoana în cauză  a început să construiască în altă parte decât în locul stabilit de consiliul 

local. 

Domnul primar spune că se vor face verificări. 

Domnul Dan Niculaie, solicită să se construiască un trotuar de la Solomon până la Pietrişaru deoarece 

oamenii nu au pe unde circula decât pe şosea şi este periculos din cauza maşinilor. 

Au loc discuţii despre faptul că nu este loc suficient pentru construirea unui trotuar. 

Domnul Gliga Olimpiu solicită să se repare drumul din zona în care locuieşte deoarece după  unltimele ploi 

s-a stricat. 

Domnul primar, spune că va lua măsuri pentru reparare. 

Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.  

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

       Ciorăneanu Ştefan                         Todoran Codruţa-Alexandrina 


