ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal
Nr. 6343 din 11 iulie 2017
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a
avut loc în data de 11 iulie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc: dmnul
Dan Niculaie, doamnele: Chirteș Emilia și Todoran Alina. În consecinţă, şedinţa este legal
constituită.
La şedinţă mai participă doamna Farcaș Alina-contabila, domnul Blaga Grigorecons.superior și domnul Gliga Zaharie-referend.
Şedinţa este condusă de către domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 11.07.2017, orele 17,00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și
funcțiile de specialitate din cadrul aparatului despecialitate al Primarului Comunei Ibănești și din
serviciile publice din subordinea acestuia;
Președintele de ședință supune la vot rdinea de zi care se votează în unanimitate cu 10
voturi “pentru”.
Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aflându-se în concediu medical este
înlocuită de către Man Ancuța Nicoleta.
Aceasta 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 10 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate.
Punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind modul de stabilire a salariilor
de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul aparatului despecialitate al
Primarului Comunei Ibănești și din serviciile publice din subordinea acestuia.
Președintele de ședință îi dă cuvântul doamnei Farcaș Alina, care prezintă hotărârea și
expunerea de motive după care explică cum se aplică coeficientul - la salariul de bază se aplică
coeficentul care este stabilit de către ordonatorul de credite și la care se aplică sporul de condiții
vătămătoare.
Domnul viceprimar: Specifică faptul că salariile cresc, doar la primar și viceprimar sunt
fixe, stabilite prin lege și la restul angajaților se stabilesc de către Consiliu Local, dar nu poate fi
salariul mai mare decât cel al viceprimarului, cu toate sporurile incluse, acestea au fost stabilite de
către domnul primar în funcție de volumul de muncă, vechime, gradație. Domnul viceprimar
propune ca la secretar să se mărească coeficientul la 3, acum fiind 2,8 deoarece are o răspundere
foarte mare.
Matei Florin: Este o marjă, acestui coefiicent, minim maxim?
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Viceprimar Gliga Marius: Minim1 - maxim 3
Todoran Mircea: 1 din ce? nu stiu, nu am fost informat.
Viceprimar, Gliga Marius: Coeficientul 1 este salariul minim pe economie 1450 lei.
Todoran Mircea: Și 2 puncte?
Viceprimar Gliga Marius: Dublu 1450 x 2 dar poți să dai 1,5.
Matei Florin: Dar care este maximu?
Viceprimar Gliga Marius: 3,5 și să nu depașească salariul brut al viceprimarului.
Matei Florin: Se poate merge până la 3 și nu se depășește.
Todoran Mircea: Cât au fost salarile până acum? sau cu cât au crescut sau cu cât au scăzut?
Vicepimar Gliga Marius: Au crescut un pic.
Todoran Mircea: Cu cât au crescut, procentual?
Farcaș Alina: Nu vă pot spune deoarece diferă de la un angajat la altul.
Viceprimar, Gliga Marius: Vă pot da eu un exemplu, Bloj Dumitru, fochist avea minimu 1300 și
acum are 1600.
Ciorăneanu Ștefan: Au crescut.
Mircea Todoran: Cum putem face să fie echitabil? eu o să mă abțin de la treaba asta, ne întrebați pe
noi? o să sară fochistu sau contabila o să ne dea prăjitură, sau altu o sa …
Viceprimar,Gliga Marius: Salariile au fost consultate în ședință cu angajații primăriei și s-au
stabilit.
Matei Florin: Nu se putea da un salar egal, de exemplu un coeficent egal la toții?
Viceprimar,Gliga Marius: Nu poți, deoarece diferă de la unu la altu.
Au loc discuți dezorganizate:
Todoran Ionel: Ca și cum un angajator în sistemul privat se completează o fișă pe baza căreia la o
posibilă angajare să i se dea salar în funcție de regim de muncă etc. cum s-a făcut și aici.
Farcaș Alina: Vreau să dau un exemplu, eu fiind inspector asistent mi-a dat gradația 2 iar la
principali le-a dat 2,4, deci trebuie să facă o diferență în funcție de vechime, experiență sau care
sunt superiori au deja 2,5.
Matei Florin: Legat de vechime este sporul de vechime care se adaugă la salar.
Farcaș Alina: Este inclus în salariul de bază, nu mai sunt alte sporuri în afară de 15% condiții
vătămătoare.
Matei Florin: Sunt incluse toate acolo, numai CPF nu e inclus?
Farcaș Alina: Și CPF este inclus, tot este inclus.
Mircea Todoran: Comparativ cu ce a fost luna trecută, cu cât au crescut salarile, procentual?
Matei Florin: De exemplu ne poate spune domnul viceprimar ?
Viceprimar,Gliga Marius: cu 30%, între 2200, 3500 și acuma nu știu pentru că nu am luat încă dar
o să fie undeva la 4000.
Matei Florin: Oricum este stabilit de lege.
Domnul viceprimar Gliga Marius menționează faptul că salarile se pot modifica chiar și luna
viitoare dacă nu sunt bune printr-o hotărâre de consiliu local, în funcție de buget …
Matei Florin: Am văzut că se depășește bugetul față de creditele bugetare cu 2000 de lei, per total
dar se poate ..
Farcaș Alina: Per total nu se depășește doar la unele capitol.
Matei Florin: Desigur eu la salarii, impactul bugetar, al măririi salariilor este la sfârșit în
centralizator, creditele de angajament sunt 54700 și necesarul este de 54900 nu?
Farcaș Alina: Nu, 54700 disponibile și necesar 54500, per total nu se depășește.
Todoran Ionel: La buget au fost luate în calcul lucrurile acestea?
Farcaș Alina: Practic unii dintre noi care am avut sporul de proiect acum ne mai avându-l la unii au
crescut salariile iar la altii au scăzut salarile, diferă.
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Viceprimar, Gliga Marius: De exemplu la secretar a avut 4700 cel mai mare salariu din primărie iar
acum i-a scăzut.
Todoran Ionel: Mi se pare o idee bună, legea salarizării, se vede că pe primul loc este domnul
primar după care viceprimar și secetar.
Matei Florin: Și acum doamna secretar va avea al treilea salariu în primărie, după regulile acestea?
Viceprimar, Gliga Marius: Cred că da, dar eu propun să îi mărim la 3 gradația.
Președintele de ședință spune să se vorbească concret, să se voteze propunerea domnului
viceprimar dar domnul Todoran Mircea dorește să fie citiți pe râd fiecare angajat cu salariul brut,
începe să citească Farcaș Alina, contabila dar ceilalți consideră că nu este nevoie să fie citiți
deoarece salarile au fost stabilite deja și au fost întocmite conform legii nefiind încălcată legea.
Au loc discuții dezorganizate.
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului viceprimar, să se mărească la doamna
secretar de la 2,8 la 3 coeficientul, se votează propunerea cu 9 voturi pentru și 1 abținere
(dl.Todoran Mircea).
Se supune la vot hotărârea cu modificarea care s-a votat mai devreme.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 1,,abținere".
Se adoptă Hotărârea nr. 51/11.07.2017
Domnul Todoran Mircea argumentează de ce s-a abținut, nu poate să facă evaluarea neștiid care cât
lucrează afirmând faptul că legiuitorul mai intrabă pe consilieri.
Au loc discuți dezorganizate.
Alte discuții
Todoran Ionel vrea să supună atenției o problemă majoră, problema urșilor pe terenurile omenilor,
au fost cazuri pe Tireu și Arșița și dorește să luăm o măsură, i se dă cuvântul domnului Todoran
Mircea care este în măsură să ne informeze.
Todoran Mircea: Asociația de Vânătoare, Ocolu Silvic cei care răspund de fondul din România nu
au nici o obligație sau îndatorire pentru urși, pentru a-i îndepărta de la casele oamenilor, pentru a le
da hrană, nu au drepturi și nici obligații față de ei toate obligațiile sunt ale Ministerului Mediului,
în cazul în care vânătoarea se oprește, cum s-a oprit de anu trecut. Numărul urșilor a crescut cu
550 de urși, acest număr era arondat la 10 județe ….. aceștia s-au înmulțit și fac probleme.
Vânătorii nu au voie să facă goane de alungare nu-și riscă să facă goane și cazier, așa că
autoritățile publice au luat hotărârea ca Ministerul Mediului să gestionez ursii, și orice abatere se
va sesiza la 112 și vor veni jandarmii să-i apere pe oameni de urși, legea e așa dată dar dacă
primăria poate să facă o adresă către Ministerul Mediului ar fi extrordinar de bine și ar fi bine să se
facă adunări publice să fie informați oamenii, să se afișeze prin comună să știe oamenii să sune la
112 pentru că asta a solicitat Ministeru Mediului dacă nu sună oamenii atunci consideră (Ministerul
Mediului) că nu sunt probleme dar mai ales în perioada asta o să fie probleme că urșii după ce
termină porumbul o să atace, dar trebuie să se facă adrese de către primăria comunei Ibănești
pentru locuitorii comunei.
Domnul viceprimar spune că ar mai fi o altă problemă și cu mistreții, oamenii se plâng că distrug
culturile, nu aparține de Asociație, se despăgubesc oamenii?
Todoran Mircea: Da, chiar am dat la oamenii care au avut locurile îngrădite.
Viceprimar, Gliga Marius: Scrie în lege?
Todoran Mircea: Da, să fie îngrădit, asigurată paza și totul este în ordine și de acolo începe
despăgubirile, așa scrie în lege.
Discuțiii dezoeganizate.
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Todoran Mircea: Pentru orice pagubă, omul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe
primăria iar primăria este obligată ca în 24 de ore să anunțe Garda de Mediu, Asociația, jandrmi,
Ocoalele Silvice în raza cărora se află fondul de vânătoare.
Blaga Grigore: S-a schimbat legea?
Todoran Mircea: De ce?
Blaga Grigore: Eu stiam că si Asociația trebuie anunțată.
Gliga Vasile Dumitru: La urs
Todoran Mircea: Noi nu avem treabă cu urșii.
Blaga Grigore: DSVSR, Asociația și Ocolul Silvic.
Gliga Vasile Dumitru: Dar și comisia se deplasează la fața locului să constate.
Todoran Mircea: Din comisie face parte și Asociația este altceva.
Blaga Grigore: Și unde se pun întrebări dacă a fost asigurată hrana în pădure.
Todoran Mircea: Da dar noi la urși nu avem nici o treabă, nici o obligație.
Viceprimar, Gliga Marius: Dar trebuie să asigurați hrana?
Mircea Todoran: Nimic.
Se propune să se facă o adresă către Ministerul Mediului sau către cine credeți de cuvință și să se
spună clar care este problema și oamenii să fie informați, prin afișe. Președintele de ședință supune
la vot propunerile făcute care se adoptă cu 10 voturi pentru.
Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Gliga Dumitru Vasile

p. Secretar,
Man Ancuța Nicoleta
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