Proces-verbal
Nr. 7646 din 28 iulie 2016
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş
care a avut loc în data de 28 iulie 2016.
La şedinţă sunt prezenţi toți cei 13 consilieri în funcţie.
În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajaţi ai primăriei: Farcaș Sebastian Irimie –
consilierul primarului, Blaga Grigore Ioan, Blaga Ioana Maria, Man Ancuța Nicoleta,
Moldovan Alina, Man Nicoleta Lenuța.
Este prezentă și doamna Moldovan Elena.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul
Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 28.07.2016,
orele 16,00 la sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului local al Comunei Ibăneşti;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi de credite
interne şi aprobarea bugetului de venituri proprii pe anul 2016 al
comunei Ibăneşti;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi al
bugetului creditelor interne al comunei Ibăneşti pe trimestrul II, 2016;
• Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr.245 din 7 iunie 2016
a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local şi a
creditelor interne pe anul 2016;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în
scopul introducerii în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru sala
de activităţi sportive (recreere), birouri pentru consultant (servicii) şi
organizare de mese festive (alimentaţie publică);
• Proiect de hotărâre privind acordare teren pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală;

• Proiect de hotărâre privind nominalizarea
Ibăneşti

în

Adunarea

Generală

a

reprezentantului Comunei
Asociației

de

Dezvoltare

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ;
• Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a
numitei, Suceava Eugenia-Emilia.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de
înmormântare domnului Tinca Gabriel Florin;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă
doamnei Gliga Voichiţa;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei şi a preţurilor de
vânzare şi de prestări servicii de exploatare a unor partizi de masă
lemnoasă;
• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL
nr.35/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei
Ibăneşti, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de
prestări servicii pentru realizarea branşamentelor de racordare la
reţeaua de alimentare cu apă.
Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, întreabă dacă are cineva
completări la

ordinea de zi iar domnul Dan Vasile Dumitru – primar completează

ordinea de zi cu:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Plan urbanistic zonal
introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională pentru producție și funcțiuni
complementare compatibile.”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
Asociației „Moștenitorii Hodacului.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, întreabă consilierii dacă
sunt de accord cu completările aduse ordinii de zi și supune la vot. Ordinea de zi cu
cele două completări este aprobată în „unanimitate”.

Se supune atenției consilierilor și înspre vot procesul-verbal al ședinței
anterioare.
Nefiind nicio obiecție

față de conținutul acestuia, se supune la vot și este

aprobat în „unanimitate”.
Doamna Neag Ancuța-Niculina – inspector, înformează consilierii că proiectele
de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate, cu excepția „proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe
speciale de prestări servicii pentru realizarea branșamentelor de racordare la rețeaua
de alimentare cu apă” care nu a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru
agricultură, activități economico-financiare, amenajare teritoriu și urbanism .
La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei Ibăneşti.
Domnul primar – Dan Vasile Dumitru prezintă consilierilor proiectul de hotărâre și
regulamentul.
Se trece la discuţii:
Domnul Dan Vasile Dumitru face următoarele precizări: „indemnizația de ședință
se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază. Aici aș avea o
rezervă, dacă sunteți de acord în forma asta sau nu.”
„Plata indemnizației consilierilor se face pentru participarea la 2 ședințe pe
comisii și la o ședință ordinară – deci pentru maxim 3 ședințe se poate face plata
indemnizației de participare.”
„Dacă una din comisii nu are proiect de hotărâre pe care să îl aprobați sau pe
care să îl dezbateți pe comisii, atunci nu aveți obiectul muncii și nu aveți pentru ce să fiți
pontați cei care nu sunt membrii în comisia respectivă. Atunci, există la un moment dat
apare o oarecare discriminare, în sensul că participăm toți la ședință, dar câțiva dintre
voi, care nu sunteți membrii în comisia respectivă, atunci ceilalți rămân nepontați pentru
participare la comisii, pentru că nu ești membru activ în comisie. Eventual s-ar putea
elimina art.17 pct.3.”„indemnizația se va achita numai pentru activitatea desfășurată în
comisia de bază” tocmai pentru a evita ca unii să fie pontați și alții nu.”
Discuții:

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian, - „Dacă eu vreau să iau cuvântul la fiecare
punct de pe ordinea de zi se poate ca președintele de ședință să nu îmi dea voie să
iau cuvântul?”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință: „Ba da, se poate.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Se caută ca președintele să dea cuvântul
în mod echitabil fiecărui grup.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Referitor la participarea la mai multe
comisii, eu cred că ar trebui ca fiecare consilier să facă parte dintr-o singură comisie,
dacă facem parte unu din trei comisii deja se încurcă toate.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință - „e musai”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Nu e musai. Atunci ar trebui să fim
convocați înainte cu două – trei ore ca să putem să facem față.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Dar nu sunteți destui.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Dar nu trebuie să fie neapărat cinci
membrii în comisie. Eu mă gândesc că se blochează activitatea.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Comisiile s-au stabilit la început.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Trebuie să facem ceva care să
funcâioneze. Am înțeles, s-au făcut comisiile, dar atunci să ne punem toți în toate
comisiile și e echitabil.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Nu vă mai puteți pune.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Păi, da, s-au făcut comisiile.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Comisiile pot fi completate cu delegați
sătești. Se pot desfășura în spații diferite întâlnirile pe comisii și eu particip pe rând la
toate ca să pot să dau explicații împreună cu aparatul de specialitate.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Pe cei care nu fac parte din comisii să
nu-i mai chemăm la ședința pe comisii.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „De regulă nu se cheamă. E logic să nu
fie chemat consilierul care nu face parte din comisie.”
Domnul Matei Florin – „Eu am citit în regulament că înainte cu trei ore –
președintele de comisie trebuie să convoace membrii comisiei.”

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Mai bine secretara primăriei să îi
convoace.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – „Domnule primar, eu nu
sunt dumirit cu data desfășurării sedințelor noastre, noi ne vom întâlni ori de câte ori
are nevoie primăria sau este un grafic dinainte sau se va stabhili cândva, să știu, pentru
că totuși dau ex.toată vara am posibilitatea să îmi iau concediu, nu o să stau toată ziua
că vine (Ancuța) cu cinci zile înainte și-mi spune: „vezi că peste cinci zile trebuie să ne
întâlnim”. În general cam la sfârșitul lunii o să fie ședința?”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Ședința ordinară.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Ședința ordinară, că este sfârșitul lunei
ăsteia sau începutul lunii următoare, tot acolo e, dar regula era cam la sfârșitul lunii –
ultima săptămână din lună. Am convenit să fie joia.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Să fie joia după masă că eu dimineața
am program stabilit și nu o să pot să vin.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Pentru consilierii care sunt angajați, caz
Alina, în activitatea pe care o desfășoară, prin lege au dreptul să fie învoiți.”
Domnul Matei Florin – „De exemplu acum joi după masă se pare că e ozi bună,
având în vedere că ne-am întâlnit cu toții.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – „Atunci să înțeleg că măcar
ședința ordinară care este una pe lună să o desfășurăm la sfârșitul lunii într-o zi de joi.”
Doamna Todoran Alina-Elena – „Ultima săptămână din lună sau prima
săptămână din luna următoare.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Dacă sunt probleme urgente vă convoc
în ședință extraordinară.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – „Supune la vot ca ședințele
ordinare să se desfășoare în ultima săptămână a lunii sau prima săptămână a lunii
următoare joia după amiază.”
Se votează în „unanimitate”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – propune să se voteze
„indemnizația de ședință se va achita pentru activitatea desfășurată în oricare comisie”
(17 pct.3).

Se votează în „unanimitate”.
Se supune la vot Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local
al Comunei Ibănești și se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 12 /28.07.2016.
La punctul nr.2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi de
credite interne şi aprobarea bugetului de venituri proprii pe anul 2016 al comunei
Ibăneşti;
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – dă citire expunerii de motive și proiectului
de hotărâre.
Discuții:
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – Sesizează o greșeală de numerotare a
articolelor: „După art. 8, este trecut art. 3” și propune renumerotarea lor.
Domnul Matei Florin: „Vroiam să întreb, proiectul de modernizare este stabilit câți km
conține?”
Domnul Dan Vasile Dumitru: „8,6 km.”
Domnul Matei Florin: „Există zonă bine determinată?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar: „Da, foarte clară – 31 tronsoane sunt.”
Doamna Todoran Alina Elena: „Apropo, drumul de la Biserica de la Isticeu este
inclus?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Da, din Drumul Județean până din jos de
Casa parohială, până la domnul Virgil și trece de Iancu.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință supune la vot proiectul de
hotărâre.
Se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13 /28.07.2016.
La punctul nr.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi
al bugetului creditelor interne al comunei Ibăneşti pe trimestrul II, 2016;
Domnul Dan Vasile Dumitru prezintă raportul compartimentului de specialitate și
proiectul de hotărâre.

Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – întreabă dacă sunt discuții.
Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14 /28.07.2016.

La punctul nr.4

Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziţiei nr.245 din 7

iunie 2016 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local şi a
creditelor interne pe anul 2016;
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive și proiectul
de hotărâre.
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – întreabă dacă sunt discuții.
Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată și se
votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15 /28.07.2016.
La punctul nr.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în
scopul introducerii în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru sala de activităţi
sportive (recreere), birouri pentru consultant (servicii) şi organizare de mese festive
(alimentaţie publică);
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive.
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință întreabă dacă sunt discuții.
Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată și este
votat în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 16 /28.07.2016.
La punctul nr.6 Proiect de hotărâre privind acordare teren pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală;
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive.
Discuții:
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar: „Terenul l-am identificat, este un teren
nerevendicat de nimeni, în zona Rogin, destinația lui a fost pășune comunală, nu a fost

restituită cu ocazia legilor retrocedării. Nu avem acte pentru acest teren, aici este
problema esențială. Nu deținem nici noi acte de proprietate asupra terenului. Se
prezumă că ar fi terenul nimănui și atunci Consiliul local ar fi în drept să îl gestioneze.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian - „Ar trebui să aprobăm atunci, să intrăm în
posesia lui legală.”
Domnul Matei Florin – „Ca să putem să îl dăm că altfel încălcăm legea.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru – „Noi dăm terenul și nu o să poată construi pe el.”
Domnul Matei Florin – „Legislația spune că trebuie să-l dăm din domeniul privat
al UAT.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Nu poți să dai ceva ce nu ai.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru -

„Când îi dai terenul, trebuie să îi dai și

documentul.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Noi avem în zona Rogin teren
proprietate în domeniul privat dar lor le place să fie unul lângă celălalt. Era teren în
Poienița Mică, Poienița Mare și în Rogin cu destinația aceasta dar nu le trebuie. În
principiu am putea să-i dăm dar în altă parte.”
Domnul Matei Florin – „La un moment dat tot va trebui să trecem terenul în
domeniul privat.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Eu propun să-i dăm unde avem acte.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar – „Propun la vot de principiu ca să fiți
de acord să îl dăm și între timp să-l trecem în domeniul privat.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Ar trebui să-și facă uzucapiune pe
terenul acela. Este singura soluție pe care o văd, dar aia înseamnă să îl aibă în
folosință netulburată nu știu câtă vreme.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Eu propun să-i dăm unde avem.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru – „Și de acolo în acolo vedem. Dacă vor să
construiască și îs nevoiți construiesc și dacă nu, nu.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președintele de ședință supune la vot propunerea
domnului Todoran Mircea Alin Cristian și anume: „să-i dăm teren unde avem”.
Se votează în „unanimitate”.

Se adoptă Hotărârea nr. 17 /28.07.2016.
La punctul nr.7 Proiect de hotărâre privind nominalizarea

reprezentantului

Comunei Ibăneşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MUREŞ;
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive.
Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – întreabă dacă sunt discuții.
Nefiind discuții se supune la vot și se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 18 /28.07.2016.
La punctul nr.8 Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent
personal a numitei, Suceava Eugenia-Emilia.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar prezintă expunerea de motive și proiectul
de hotărâre.
Domnul Ciorăneanu Ștefan întreabă dacă sunt discuții. Nefiind discuții, se
supune la vot și se votează în „unanimitate” proiectul în forma prezentată.
Se adoptă Hotărârea nr. 19 /28.07.2016.
La punctul nr.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de
înmormântare domnului Tinca Gabriel Florin.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive.
Nefiind discuții, președintele de ședință, domnul Ciorăneanu Ștefan, supune la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 20 /28.07.2016.
La punctul nr.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de
urgenţă doamnei Gliga Voichiţa.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive.
Nefiind discuții, președintele de ședință, domnul Ciorăneanu Ștefan, supune la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Se votează în „unanimitate”.
Se adoptă Hotărârea nr. 21 /28.07.2016.

La punctul nr.11 Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei şi a preţurilor de
vânzare şi de prestări servicii de exploatare a unor partizi de masă lemnoasă.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive și proiectul
de hotărâre.
Discuții:
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Eu vreau să modific proiectul de
hotărâre. În sensul ca să vă propun să nu vindem partida mare, să vindem partizile mici
la licitație pe picior. Am vorbit cu pădurarul din cantonul respectiv și mi-a zis că e un
volum mare de plop în APV. Mai e o mică problemă că sunt 190 mc de rășinos,
rășinosul e mic, bilăraie care nu o poți da la populație.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – „Dacă sunteți de acord, să
votăm cu modificarea propusă de domnul primar.”
Doamna Todoran Alina Elena – „Eu propun ca și canțitatea livrată către familii să
fie mai mare. Este puțin 5 metri steri pentru o familie în iarnă în Ibănești care face foc
din septembrie până în aprilie – mai. Omul zice: pentru 5 metri steri merită să merg eu
cu mașina până acolo? După ce că oricum anul trecut ați avut, din propria experiență
știu că a fost o problemă cu acordarea, licitațiile întârziate, s-a împărțit foarte târziu
masa lemnoasă către oameni, s-a dus undeva în noiembrie când au început ploi și
noroi de nu ți-a mai mers nimeni acolo să mai aducă.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – „Așa a fost.”
Doamna Todoran Alina Elena – „Propun să mărim cantitatea de masă lemnoasă
către familie la 10 metri iar acordarea să se facă cât mai rapid și în caz că ne trezim în
noiembrie, octombrie, să zicem, ne trezim în octombrie că oamenii nu au venit dar noi
le-am dat timp din august septembrie să vină și le-am onorat cererile. Atunci da, să
mergem către privați.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință – „Aici e altceva: sunt două
lucruri diferite. Propui ca din ceea ce dă primăria să se dea câte 10 metri.”
Doamna Todoran Alina Elena – „Și posibil cererea să nu fie suficientă pentru cât
oferă primăria.”

Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință –„Partida care se dă la privat
se dă cu totul, nu că ce îți rămâne ție mai dai.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – „Nu a fost greșeala noastră, trebuie să respectăm
legislația, să vindem lemnul către populație după regulamentul acela din noiembrie,
care s-a aprobat anul trecut. Da te trezești că așa cum s-a întâmplat și anul trecut, s-a
dus licitația până la sfârșitul anului, dar nu am dus-o noi licitația.”
Doamna Todoran Alina Elena – „Nu a venit nimeni, am înțeles.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - `Nu a venit nimeni. Uite, 18 ianuarie –
licitație, nu a venit nimeni. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să trimită pe cineva sau să
plătim mai mult pentru exploatare dar după aceea apare reversul medaliei. Păi, zice, la
Composesorat le dă cu 50 de lei și voi ni le dați acum cu 70 de lei? Aici e problema.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – „Zice lumea că voi din consiliu de ce ați pus prețuri
așa de mari? Pe voi, pe consilieri vă întreabă. Că eu am pus prețul din apropape în
aproape, că puteam merge din start cu o sută de lei.”
Domnul Matei Florin – „Hotărâm să acordăm 10 metri cu prețul final cu care
ajunge lemnul în curtea omului, scade în timp, da? Pentru că acel transport include 10
metri steri, mai mult, nu 5 metri.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – ”Din experiența practică, este că nu
duceau 5 metri că se cuplau câte doi și duceau câte două mașini.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru – „Se pare că vrem să vindem pielea ursului din
pădure. Ca să putem vinde, noi trebuie să avem lemnul fasonat la drum auto. Problema
mare asta e. Ca să îl poți vinde fasonat la drum auto, îți trebuie o firmă prestatoare,
firmele prestatoare nu prea vin. Acum propunem să majorăm prețul și să sperăm că o
să vină cineva la licitație. Și acuma este lemn dar nu se înghesuie oamenii să meargă.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar – eu propun ca într-adevăr să mărim
cantiotatea care o dăm la populație dar în așa fel încât să facem față și cererilor. Deci
eu propun la 7 metri steri de familie. Iar celelalte două partizi să le dăm, să nu rămânem
cu ele.”
Au loc discuții dezorganizate.

Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință supune la vot modificarea
propusă de domnul primar Dan Vasile Dumitru la proiectul de hotărâre.
Se votează cu 11 voturi „pentru” și două abțineri.
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președintele de ședință – propune cantitatea de 10
metri steri pentru o familie și supune la vot această propunere.
Se votează în ”unanimitate”.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian – se învoiește și părăsește ședința.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar „Am luat o hotărâre dar ca să le putem
introduce la vânzare partizile mici trebuie să stabilim prețul de pornire la licitație. Eu am
propus inițial la partida mare prețul de pornire de 85 lei/mc + TVA.”
Domnul Matei Florin – „Eu am o întrebare: În primărie cine se ocupă cu
strângerea cererilor, cu ordinea în care se preiau?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar –„Registratura.”
Domnul Matei Florin – „Ele sunt onorate primul venit - primul servit, nu?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Primul venit - primul care se duce să le
ceară.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „În privința prețului de pornire la licitație
pentru vânzare avem aprobat un regulament de calcul al prețului de pornire asemănător
cu cel care îl calculează ROMSILVA. Prețul să-l pună Ocolul silvic după acel
regulament.
Domnul Gliga Vasile Dumitru – „Prețul se calculează conform regulamentului de
vânmzare – acolo îți dă un preț și primăria poate să aprobe acel preț sau poate să îl
majoreze.
Au loc discuții dezorganizate.
Se supune la vot partida nr.6199 – propusă pentru exploatare pentru nevoi locale
și anume confecționare podele pentru poduri, balustrăzi, cherestea pentru obiectivele
din comună, terase tabără, magazii de lemne foc tabără și școli și foișor tabără.
Se votează în „unanimitate.”
Se adoptă Hotărârea nr. 22 /28.07.2016.

Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință - „Aș vrea

să

vă

spun,

domnule primar, că sunt multe cereri în comună pentru material rășinos pentru uzul
gospodăresc. Dacă se poate da tot așa ca și lemnul de foc doi – trei metri de lemn
rășinos la un preț mai rezonabil nu ca la banzegi.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – tot acolo ajungi, în primul rând este
interzisă exploatarea pe picior de către populație, trebuie exploatat de o firmă de
specialitate. Dacă le-au exploatat i-ai aruncat prețul acesta standard de exploatare, dat
în rampă. Din aceea rămâi cu o bună parte rămasă în rampă – vârfurile și resturile. Zice
omu: Acesta mi-l dai mie? Toți îl refuză, până rămâi cu o cantitate care nu o dai.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru – „Din câteva sute de metri cubi, de exemplu: din
300 mc pe picior îți rezultă material de clasa I, care poți să îl vinzi la populație în jur de
100 mc, îți rămân 200 mc lemn roșu, crăci și altele și ce faci cu ele?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Le bagi pe gât școlilor și școlile trebuie
să înghită orice că trebuie să te descarci și de lemnul acela, că nu ți-l ia nimeni ca lemn
de foc rășinosul. Al doilea aspect: Noi pierdem foarte mulți bani, odată bugetul local
pentru a satisface nevoile câtorva persoane că nu sunt exagerat de mulți pentru că
dintr-o experiență personală, în 2001 când s-a dat o astfel de partidă, s-au dat 1500
metri la populație, câte 3 mc să cumpere – era într-adevăr posibilitatea să se dea pe
picior – era foarte avantajos pentru populație dar agenții economici le-au cumpărat de la
fiecare… Au venit după bon, toată lumea era la primărie după bonuri și se întâmplă
exact același fenomen.” Domnul primar precizează că experiența s-ar repeta iar cei
care obțin bonuri și nu au într-adevăr nevoie de lemne, le-ar vinde pe sume modice
privaților.
Domnul Todoran Ionel Dumitru - „8 din 10 așa o să facă.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan - președinte de ședință – „Poate că într-o ședință
comunală aceste lucruri trebuie spuse și oamenilor ca să știe.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Se poate discuta și în felul următor: dute la un agent economic din comună…..cu firmă de exploatare, de debitare, îți dau acte
pe ea și le duci frumos acasă liniștit.”
Domnul Gliga Olimpiu – „Da, dar e 700 de lei mc.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar „Nu, e 550 lei.”

Au loc discuții dezorganizate.
La punctul nr.12 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la
HCL nr.35/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ibăneşti, cu
modificările şi completările ulterioare
Domnul Dan Vasile Dumitru

- primar – dă citire raportului de specialitate și

prezintă lista de inventar a domeniului public.
Discuții:
Domnul Matei Florin – „Aș vrea să vă supun atenției: Eu am analizat lista și aș
vrea să vă supun atenției poziția de pe lista 2 de la 76 până la 78. Sunt niște traversări
de drumuri care nu știu de ce au o valoare mult mai mare decât celelalte traversări de
drumuri. La poziția 77 avem o traversare de drum în valoare de 148.607,96 lei.”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie – „S-a adunat altceva - ceva ce nu s-a putut
inventaria.”
Domnul Matei Florin – „Comparativ cu celelalte traversări sunt de douăzeci de
ori, de treizeci de ori mai mari valorile.”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie – „Ar fi trebui t să la adunăm toate traversările,
să le împărțim să fie egale dar și ele în sine sunt traversări cu conductă mai mare ca și
diametru.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – vă dau un exemplu: „Cea mai dificilă a
fost cea de la Onisfâc. Au adâncime mare, terenul este foarte greu. Și la Mircea a fost
una acolo și în devizul lor, când au licitat pentru adâncimea respectivă, pentru lungimea
respectivă a cuprins valoarea mai mare.”
Domnul Matei Florin – „Da, dar de exemplu la poziția 77 – traversări drumuri
comunale de 13,20 m, la 148,607, următoarea la 10,20 m cu aceleași descrieri, practic
aceeași țeavă etc. 49.000 lei, următoarea la 4.000 lei, înțelegeți?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – o întreabă pe doamna Man Nicoleta
Lenuța: „De unde ai scos suma asta, poți să-mi spui?”
Doamna Man Nicoleta Lenuța – ”Probabil, s-au cumulat niște poziții, asta numai
dacă merg să mă uit în calculator.”

Domnul Matei Florin – „E prea mare suma.”
Doamna Man Nicoleta Lenuța – ”Eventual, să verificăm și să vedem ce s-a
cumulat acolo, că am lucrat în excel și am introdus formule, probabil că au fost linii, cum
spunea și Sebastian, care nu puteai să le lași suplimentar și le-am cumulat ce ținea de
porțiunea respectivă, probabil că sunt mai multe incluse acolo.”
Domnul Matei Florin – poate ar fi bine să le raportăm proporțional pe fiecare
astfel încât diferența să nu fie atât de mare de la o traversare la alta.”
Doamna Man Nicoleta Lenuța – „Atunci să vedem câte traversări sunt și să le
împărțim. Da, dar atunci vor fi egale, nu știu, o să fie bine?”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie – „Nu pot fi egale. Per total inventar, suma e
aceeași”
Dmnul Matei Florin – „Înțeleg, dar e prea mare suma comparativ cu o altă
traversare și atunci o să zică: ”dar de ce s-au cheltuit atâția bani pentru traversarea
asta?”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar îl întreabă pe domnul Farcaș
Sebastian dacă se poate depune cererea de plată fără inventarul domeniului public.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că nu poate fi depusă cererea de plată
fără inventarul domeniului public.
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar –„Deci, pierdem cererea de plată –
decontarea.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Ultima cerere de plată trebuie

să

cuprindă și inventarul însușit.”
Domnul Matei Florin – „Pe de altă parte, noi vom anexa lista de inventar și la fel
o să vadă și ceilalți care ne vor efectua plata că e o sumă prea mare și atunci, nu mai
bine o reglăm aici, la noi, avem timp să o corectăm? Că s-ar putea să nu primim plata.
Domnule Farcaș credeți că dacă trimitem așa lista o să primim banii?”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie – nu.
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar – „Eu am o altă propunere: Votăm
inventarul comunei și într-o altă ședință, modificăm dacă trebuie ca să putem depune
cererea.”

Au loc dioscuții dezorganizate.
Domnii Farcaș Sebastian și Man Nicoleta pleacă să verifice dacă depistează
neconcordanța.
La punctul nr.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe
speciale de prestări servicii pentru realizarea branşamentelor de racordare la reţeaua
de alimentare cu apă
Domnul Ciorăneanu Ștefan supune atenției consilierilor procesul – verbal al
Comitetului de apă că sunt de acord cu forma proiectului de hotărâre propusă de
domnul primar – Dan Vasile Dumitru.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – prezintă expunerea de motive și proiectul
de hotărâre.
Discuții:
Domnul Todoran Ionel Dumitru – „Scrie aici: având în vedere iminenta plată de
către cetățeni – deci: în viitorul foarte apropiat se va plăti la metru cub, să înțeleg. Asta
poate fi evitată într-un fel, sau nu?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar –„Să nu plătim?”
Domnul Todoran Ionel Dumitru – „Da.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar „Nu se poate.”
Domnul Matei Florin – „Ar putea să fie doar peste cinci ani sau peste doi ani?”
Domnul Dan vasile Dumitru – primar – „Nu. Din cauza punerii în funcțiune a
serviciului de apă și a operatorului. Că trebuie să funcționeze.”
Domnul Matei Florin – „A operatorului, bun. Dar, de exemplu, noi trebuie să ne
avizăm ca să fim operatori.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „Bineînțeles.”
Domnul Matei Florin – „Poate nu obținem avizele numai peste 3 ani și atunci nu
putem să facturăm. S-ar putea ca aceste persoane care se racordează de acum încolo
să beneficieze încă 3 ani, poate 5 ani, poate 1 an, ca și cei care au plătit anul trecut
1500 lei.’’
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – „La sfârțitul lui septebmrie ar trebui să fim
gata cu autorizarea. ’’

Domnul Matei Florin – „Cei care au plătit 1500 lei s-au racordat anul trecut, o să
spună că : nu am folosit atâta apă cât au folosit ceilalți care s-au racordat acum 11 ani.
Dacă noi aprobăm să se plătească 500 de lei, nu e corect față de acel om carenu a
apucat 10 ani să consume.”
Au loc discuții dezorganizate.
Propuneri:
Domnul Dan Vasile-Dumitru – propune spre aprobare taxa de 500 de lei.
Domnul Bloj Cosmin – propune ca taxa să fie de 1000 de lei.
Doamna Todoran Alina Elena - „Pe fondul lipsei de apă, zilele trecute sâmbătă,
duminică, pe fondul anulării racordării izvorului Fâncel anul acesta, venim numai la anul
cu el, propun să menținem taxa te 1500 lei.”
Domnul Matei Florin - „Propun să eșalonăm această taxă de 1500 de lei, dacă o
vom vota”
Au loc disctții dezorganizate.
Domnul Dan Ioan - „Din cele 110 cereri depuse, dacă punem taxa de 1000-1500
de lei, nu mai bagă apa numai 20%.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Matei Florin - „În ce perioadă s-au depus cererile?”
Domnul Dan Vasile-Dumitru – primar - „De la 1 ianuarie. Până nu luăm o
Hotărâre, să nu mai racordăm.”
Domnul Gliga Vasile Dumitru - „Eu propun, ca adăugare la proiectul de hotărâre,
propus de domnul primar: branșările să se facă în momentul când se dă în funcțiune
serviciul de apă.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Mă sună oamenii: Pe mine când mă
branșati?”
Doamna Todoran Alina Elena - „La 1500 de lei, mâine.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Noi am instituit taxa aceasta, ca sursă de
venit pentru Serviciul de Apă, care v-a funcționa din 1 august. Inclusiv prețul prețul apei
v-a fi plătit direct către serviciu, ca să poată să funcșioneze.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Ciorăneanu Ștefan, supune la vot proiectul de hotărâre, în forma inițială.

Proiectul se votează cu: 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Todoran Alina-Elena) și
3 abțineri (Matei Florin, Bloj Cosmin și Dan Niculaie).
Se adoptă Hotărârea nr. 24/28.07.2016.
Alte discuții:
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Referitor la recuperarea banilor: să se facă până
la sfârșitul anului, începând de la 1 august, în fieacre lună să luăm procent din suma
restantă, pe care o are fiecare abonat, dacă nu se achită, v-a fi debranșat.”
„Referitor la destinația banilor: dacă ne raportăm la 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie
2015, banii trebuie să intre în contul comitetului de apă și atunci v-a trebui să hotărâm și
în sensul acesta, ce facem cu banii respectivi – restanți, mai exzistă 500 de lei în si un
autovehicul?”
Doamna Todoran Alina Elena - „Se donează”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Consiliul Local trebuie să primească bunurile
prin Hotărâre”
Domnul Matei Florin - „Serviciul de apă are personalitate juridică”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Da. Restanțele ar trebui să le recupereze
comitetul de apă, tot prin CEC, să ne prezinte o situație, și banii să ni ofere ca și
donație”
Domnul Matei Florin - „Atunci, comitetul de apă, v-a emite referate lunare cu restanțele,
astfel încât, serviciul de apă să facă debranșările.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Așa ar trebui. O să fie mai rău pentru cei care
au de plătit mai mult decât taxa actuală.”
Domnul Matei Florin - „Asta este.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Dar eu o văd foarte rezonabilă și corectă.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Acum problema se pune în felul următor, zice:
debranșați-mă, lasă că pun cerere si se branșează cu noua taxă. Atunci v-a trebui să
luăm o hotărâre, ca până la 31 decembrie, niciunul din restanțieri, care nu și-au plătit
restanțele, să mai poată fi branșați.”
Domnul Matei Florin - „S-au să punem o taxă specială de rebranșare”.
Au loc discuții dezorganizate.

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Facem o recomandare comitetului de apă, să ia
o hotărâre și să instituie un progaram de recuperare a banilor, cum am zis noi: suntem
de acord să îi recuperăm în termen de 5 luni, în rate egale. Ultima achitare a ratei să fie
ultima zi a lunii. Dacă nu a achitat-o, să poată să meargă să debranșeze și să i se pună
sigiliu, să se oprească accesul la robinet, cum am mai procedat.”
Domnul Dan Ioan - „Dar cine merge cu ei?”
Domnul Dan Vasile Dumitru - „Dacă e cazul, să meargă organele de ordine. Angajații
de la serviciul de apă si organul de poliție.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Matei Florin - „Să ni se prezinte situația la zi a restanțierilor, cu suma achitată și
suma care este restantă, urmând să se facă informarea către respectivii restanțieri.”
Domnul Dan Vasile Dumitru - „Face informare comitetul de apă, o susține consiliul local
și noi o publicăm.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Matei Florin - „Să stabilim până la ce dată să ne dea situația cu restanțierii,
comitetul de apă.”
Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință - „Până la ședința următoare.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Putem să continuăm cu consumul de apă, că
avem câțiva vinovați, aici de față, care consumă multă apă. Noi avem o Hotărâre de
Consiliu Local – fiecare familie branșată are dreptul, ca în taxa pe care a plătit-o să
beneficieze pe perioada crizei de apă, de cantitatea de 15 mc de apă pe lună. ”
Domnul Matei Florin - „Și, e definită perioada de criză…”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Se anunță. După prima întrerupere de apă, se
instituie criza, până când începe o săptămână, sau poate 10 zile, care nu se mai ia apa,
și se vede că fluctuația în bazine este constantă. Dacă se depășea consumul de apă,
cu un litru, se suspendă alimentarea cu apă pe o perioadă de 30 de zile, după care se
reia.”
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar - „Eu aș avea o propunere pe treaba asta:
dacă noi avem 15 mc/familie/lună, o persoană juridică să meargă până la 50 mc/ lună.
Doamna Todoran Alina Elena - „Persoană juridică, în funcție de dezvoltarea ei.”

Domnul Ciorăneanu Ștefan – președinte de ședință - „Părerea mea aste că această
problemă se v-a rezolva doar în momentul în care se v-a plăti apa.”
Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar - „Dar fiind perioada de criză de apă, de
acum, putem lua hotărârea, să îi limităm la 50 mc/lună. Păi nu avem apă. O lună de zile
să facă față Hotărârea și e suficient.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Cererile de branșare făcute către primărie, le
direcționăm către serviciul de apă.”
Domnul Bloj Cosmin - „Cine a hotărât suma de 500 de lei, primăria sau consiliul local?”
Domnul Dan Vasile Dumitru - „Eu sunt inițiatorul proiectului, dar am consultat și
comitetul de apă, avem un proces-verbal al comitetului de apă.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Eu aș supune atenției dumneavoastră
următoarele: să introducem apă la sfârșitul săptămânii din râu, în sursa de apă, cu
pompe și filtru de apă, deci să introducem apă filtrată, din râul Gurghiu, din partea din
sus a barierei, pentru că de acolo în sus nu mai avem poluare. De la barieră în jos
avem cabane care au decantoare, pensiune.”
Domnul Matei Florin - „Această soluție trebuie să o luăm în calcul și pentru viitor, ca o
garanție.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Nu e o soluție.”
Domnul Matei Florin - „De ce ?”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Soluția este doar acele izvoare de pe Fâncel.”
Domnul Matei Florin – „Mă refer până atunci.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Acum, cu introducerea noii rețele, o să dăm
drumul și la alimentarea cu apă pe Tisieu, sunt făcute săpăturile pentru magistrală, dar
nu sunt făcute branșări. Scopul e să branșăm cât mai multă lume.”
Se supune la vot propunerea domnului Dan Vasile Dumitru – primar - „Dacă ar fi de
acord cu metoda aceasta temporară, de weekend, de a introduce apă din râul Gurghiu,
în sursa de apă.”
Se votează: 10 voturi „pentru” și 2 „abțineri” (Bloj Cosmin și Dan Niculaie).

Se revine, cu completări la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie – „Am scos diferența de sumă de acolo de la poziția
respectivă și am împărțit la celelalte cinci subtraversări de Drum Județean.”
Domnul Dan Vasile-Dumitru – primar – „De ce s-a cumulat la una singură?”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie - „Erau avizele, obținerea avizelor introduse acolo.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Vă spuneam că există anumite cheltuieli:
consultanță, proiectare, avize, autorizații. Tot felul de alte lucrări care nu sunt obiectul în
sine, pe care pui mâna și trebuie înglobat în valoarea finală, undeva.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.23/28.07.2016.
La punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Plan urbanistic
zonal introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională pentru producție și funcțiuni
complementare compatibile.”
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar – Supune atenției consilierilor faptul că nu a
reușit să aducă toate avizele pentru proiect, până în ziua ședinței. „Lipsește un aviz . Eu
aș propune să îl amânăm până la ședința următoare. Din cauză că nu are acordul
autentificat al vecinilor. Era aviz obligatoriu”.
Nefiind discuții, se amână proiectul de hotărâre până la ședința următoare.
La punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin
financiar Asociației „Moștenitorii Hodacului.”
Domnul Bloj Cosmin – inițiatorul cererii – Prezintă solicitarea Asociației
„Moștenitorii Hodacului.”
Propuneri:
Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Propun suma de 1000 de lei.”
Discuții:
Domnul Gliga Vasile Dumitru - „Mai bine îi alocăm cei 1000 de lei fetiței bolnave.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Gliga Vasile Dumitru - „Eu nu sunt de acord să dăm banii.”

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar - „Trebuie să îi ajutăm pe toți câte puțin.”
Se supune la vot propunerea domnului Dan Vasile Dumitru – primar.
Se votează: 11 voturi „pentru” și o „abținere”.
Se adoptă Hotărârea nr.25/28.07.2016.

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, președintele de ședință
mulțumește pentru prezență și declară ședința închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Ciorăneanu Ştefan

p.Secretar,
Inspector, Neag Ancuța-Niculina

