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                                 Proces-verbal 

                                             Nr. 9573 din 30 septembrie 2016 

 
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care 

a avut loc în data de 29 septembrie 2016.  

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte  

domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită.  

           Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local 

al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 29.09.2016, orele 

16,00 la sediul primăriei, cu următoarea, 

ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I. Aqua Invest Mureş modificarea soluţiilor tehnice cuprinse în 

Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unităţi 

administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 

octombrie-decembrie 2016. 

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

care se  aprobă cu 12 voturi „pentru”.             

            Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, întreabă consilierii dacă au 

obiecţii cu privire la procesul verbal de la şedinţa anterioară. Nefiind obiecţii, preşedintele 

de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se 

adoptă cu 12 voturi „pentru”. 

 Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, înformează consilierii că 

proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor 

de specialitate. 

 La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind mandatul 

dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. Aqua Invest 

Mureş modificarea soluţiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de 

apă şi canal, referitoare la unele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş. 
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Consilierul personal al domnului Primar, prezintă raportul compartimentului de resort. 

Domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Discuţii: 

Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru: Din anul 2007 de când s-a înfiinţat asociaţia se tot 

fac master planuri. O să facem propunere să ne scoată din master plan.   

Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă este vorba despre consiliul judeţean.  

Domnul Primar, prezintă detalii despre asociaţie. 

Domnul Farcaş Sebastian-Irimie, consilier primar, informează că operator este Aqua Serv. 

Doamna Todoran Alina-Elena, doreşte să ştie care este cotizaţia. 

Domnul Primar: 4.000 de lei. 

Domnul Farcaş Sebastian-Irimie, informează că avem o hotărâre de ieşire din asociaţie, 

dar asociaţia nu a fost de acord să ieşim. 

Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă derulăm proiect prin asociaţie. 

Domnul Primar, spune că trebuie să fim şi noi cuprinşi în Master Planul judeţului. În anul 

2009 ne-au eliberat o adeverinţă în care se menţiona că nu suntem cuprinşi în Master 

Planul lor . Adeverinţa a fost eliberată pentru a se putea accesa proiectul. 

Domnul Farcaş Sebastian-Irimie: Când vom  licenţia serviciul, s-ar putea să ni se ceară 

acordul lor. 

Domnul Matei Florin: Dacă ne autorizăm putem obţine ieşirea din Asociaţie. Când se 

finalizează? 

Domnul Farcaş Sebastian-Irimie: Cam în două luni. 

Domnul Primar: Noi funcţionăm în probe  şase luni. Azi s-a dat drumul la staţie. 

Doamna Todoran Alina-Elena doreşte să ştie dacă în data de 31.12.2016, am putea ieşi 

din asociaţie? 

Domnul Primar răspunde afirmativ.  

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 41/29.09.2016 

 

La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie-decembrie 2016. 
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Domnul Primar prezintă raportul compartimentului şi proiectul de hotărâre. 

Discuţii: 

Domnul Bloj Cosmin îl propune pe domnul Matei Florin. 

Domnul Matei Florin: Să îi lăsăm pe cei mai în vârstă. 

Nemaifiind  alte discuţii, preşedintele de şedinţă,  supune la vot propunerea domnului Bloj 

Cosmin. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 42/29.09.2016 

 

Cereri 

 Domnul Primar, prezintă cererea unor cetăţeni, proprietari de terenuri în satul 

Zimţi, care solicită cale de acces de la terenul pe care-l deţin, situat peste râul Gurghiu 

prin construirea unui pod. 

Domnul primar, spune că dacă se eliberează platforma de la Bozon, li se poate da să-şi 

facă pod. 

Doamna Todoran Alina-Elena, remarcă faptul că podul de la Crăciun este singurul din 

lemn, din toate podurile din Ibăneşti. Domnul Primar, prezintă detalii despre podul de la 

Bozon şi platforma de cale ferată. 

Domnul Todoran Ionel-Dumitru: Putem vota dacă nu este o necesitate mai mare în altă 

parte. 

Domnul Primar îi solicită să spună dacă ştie, unde este necesitate. 

Domnul Primar: De exemplu, la Tireu la Gligore s-a dat o jumătate de platformă, cealaltă 

este la Tisieu la Optăvenuţ. 

Domnul Todoran Ionel-Dumitru: Este una pe Tireu la Figura, unde este pod de lemn. 

Domnul Primar: Acolo au o opţiune, aceştia nu au nicio opţiune. 

Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă podul trebuie construit cu autorizaţie de la Apele 

Române. 

Au loc discuţii despre poduri. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan, preşedinte de şedinţă: Cum rămâne cu cererea? 

Domnul Matei Florin: Le dăm o donaţie? 

Domnul Gliga Marius-Cristian: Se va face drum. 

Domnul Todoran Ionel-Dumitru, doreşte să ştie câte familii deserveşte. 
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Domnul Primar: Doctorul Alin. Domnia sa spune că e păcat să se strice platforma, mai 

bine să se facă un pod mai mic. 

Domnul Gliga Marius-Cristian, propune să se amâne rezolvarea cererii. 

Domnul Matei Florin: Cererea este pentru realizarea unui pod, nu pentru acordarea 

platformei? 

Domnul Primar, răspunde afirmativ. 

Domnul Matei Florin: Este teren extravilan? 

Domnul Primar: Da. 

Domnul Matei Florin: Se va introduce în intravilan după noul PUG? 

Domnul Primar: Da. Am propus introducerea în intravilan a mai multor terenuri tocmai 

pentru dezvoltarea comunei. 

Domnul Farcaş Sebastian-Irimie: Dacă se construieşte pod nou, nu se poate folosi 

platforma pentru că nu se încadrează în stasurile de pod. 

Domnul Gliga Olimpiu: La Lăişor, Laie Peştele ar putea fi folosită platforma. 

Domnul Primar: Acolo nu sunt case. 

Domnul Gliga Olimpiu: Un tub să se pună, ca să se poată scoate lemnele bisericii pe 

acolo. 

Domnul Primar: Nu se poate pentru că ar trebui un tub foarte mare acolo. 

Au loc alte discuţii, despre scoaterea lemnelor bisericii şi proprietarii terenurilor din acea 

zonă. 

Domnul Primar: Nu văd o soluţie acolo, acuma. S-a stabilit cu silvicul că intră toate 

conductele în reabilitare. S-ar putea pune un tub provizoriu până se scot lemnele. 

Lemnele costă vreo 2500 lei iar iar tubul vreo 6 .000 lei. 

Domnul Gliga Olimpiu, spune că acolo sunt mulţi proprietari de terenuri. 

Domnul Primar precizează că tubul nu poate fi lăsat acolo permanent. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, supune la vot  propunerea domnului 

Gliga Marius-Cristian, de amânare a rezolvării cererii până se va face podul de la 

Crăciun. 

Propunerea se votează cu în unanimitate cu 12 voturi “pentru”. 

Alte discuţii 

 

    Despre lemne 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

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 

Domnul Petra Zamfir doreşte să ştie dacă a luat cineva partizile. 

Domnul Gliga Vasile-Dumitru: Nu. 

Domnul Primar, informează că licitaţiile le face Direcţia Silvică. 

Doamna Todoran Alina-Elena: Să grăbim puţin. 

Domnul Primar: Nu putem. 

Au loc discuţii despre licitaţii şi termene. 

Domnul Matei Florin, îşi aminteşte faptul că într-o şedinţă anterioară, doamna Todoran 

Alina-Elena, a propus găsirea unui teren pentru depozit de lemne. 

Domnul Primar, prezintă detalii despre procedura de licitaţie şi despre lemne. Putem pune 

la dispoziţie teren, vine firma, depune cerere şi se parcurge procedura de licitaţie. 

Domnul Matei Florin: Am crezut că găsim o variantă.  

Au loc alte discuţii despre furtul de lemne. 

Domnul Gliga Vasile-Dumitru: Nu văd alte variante. 

Domnul Matei Florin: Trebuie să ne gândim că o să avem această problemă an de an. 

Au loc alte discuţii despre lemne. 

Domnul Primar: Să facem o propunere viabilă. Suntem descoperiţi ca şi posturi în 

Primărie. Am dat un  număr de cinci posturi la serviciu. 

Domnul Matei Florin: Cei cu ajutor social pot să presteze. 

Domnul Primar: Zic că nu pot. 

Domnul Gliga Marius-Cristian: 80% sunt femei. 

Se discută mai multe variante. 

Domnul Gliga-Vasile-Dumitru: Anul acesta nu se mai poate face licitaţie. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Eventual să adoptăm hotărâre şi să mărim preţul. 

Se discută despre preţul lemnelor. 

Domnul Matei Florin: Poate va trebui să facem un proiect să aducem conducta de gaz de 

la Gurghiu. 

Domnul Primar: Să solicităm la ocol ce posibilităţi legale sunt ca să mai facem licitaţie. 

 

  Despre solicitarea, într-o şedinţă anterioară, a unui loc de casă 

Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă s-au făcut verificări. 

Domnul Gliga Marius-Cristian: Unde s-a aprobat nu avem acte. Terenul nu e luat de la 

noi. 
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Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă s-a făcut somaţie. 

Domnul Gliga Marius-Cristian: Nu. 

Domnul Primar, îi spune domnului viceprimar, Gliga Marius-Cristian, să ia măsuri pentru 

sistarea lucrărilor şi intrarea în legalitate. 

Au loc discuţii despre acte şi terenuri. 

Domnul Bloj Cosmin: Dacă o să amendăm pe cineva, o să ne poată da în judecată pe 

Consiliul Local sau Primăria? 

Domnul Primar, precizează că în instanţă se contestă procesul-verbal. 

Au loc alte discuţii despre sesizări. 

Domnul Primar, informează că acolo unde s-a văzut o lucrare făcută fără autorizaţie de 

construire, au fost sistate. 

Domnul Dan Ioan remarcă faptul că sunt nişte oameni necăjiţi. 

Doamna Todoran Alina-Elena, spune că astfel se creează un precedent. 

Domnul Matei Florin doreşte să ştie dacă există vreo posibilitate de cuprindere a acelui 

teren în domeniul public sau privat. 

Domnul Primar, prezintă detalii despre terenul în cauză. Probabil că a fost a 

Composesoratului, a fost păşune. La verificare nu a avut număr cadastral ca să fie trecut 

în situaţia de împroprietărire. Calea legală este stăpânirea terenului o perioadă de cinci 

ani. 

Au loc discuţii despre diferite terenuri. 

Domnul Matei Florin doreşte să ştie care ar fi varianta. 

Domnul Primar, îi solicită domnului Matei Florin să vină cu soluţii nu cu probleme. Mâine 

le facem poză şi somaţie să sisteze lucrările.   

Domnul Matei Florin: Să facem demersuri pentru acel loc. Să-i ajutăm să intre în 

legalitate. 

Domnul Primar îi solicită să facă exact acest lucru, să vină cu propuneri. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan, propune ca la următoarea şedinţă domnul Matei Florin să 

vină cu o propunere concretă ca să fie ajutat acel om. Domnul Primar va face poze cu 

stadiul lucrării  şi va dispune sistarea lucrărilor. 

Această propunere se votează în unanimitate cu 12 voturi “pentru”. 

  Despre restanţierii la apă 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

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 

Domnul Matei Florin se adresează domnului Primar: Ne-aţi informat că extrasul de cont 

poate fi accesat în urmă pe 10 ani dar m-am informat şi poate fi accesat din anul 1994. 

Domnul Primar spune că această informaţie a primit-o de la CEC Ibăneşti. 

Domnul Matei Florin propune să se înfiinţeze o comisie care să aducă această situaţie la 

zi. S-ar putea construi un parc cu acei bani. 

Doamna Secretar îl informază pe domnul Matei Florin că poate iniţia un proiect de 

hotărâre în acest sens. 

Domnul Matei Florin: Ar fi bine să reiterăm fluxul în care s-a desfăşurat acţiunea de 

băgare a apei. Cum au decurs lucrurile. 

Au loc discuţii despre anumite etape care s-au derulat până la branşarea la apă. 

 

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

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

       Ciorăneanu Ştefan                Todoran Codruţa-Alexandrina 


