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Consiliul Local Ibănești
2016 - 2020
Nr. 7960 din 11.09.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11.09.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei
Ibănești.
Consiliul Local al Comunei Ibănești, a fost convocat în scris prin Dispoziția Primarului
Comunei Ibănești nr.191 din 07.09.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art. 39
alin.(2) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi: GLIGA MARIUS-CRISTIAN, TODORAN MIRCEA-ALINCRISTIAN, PETRA ZAMFIR, DAN IOAN, GLIGA OLIMPIU, CHIRTEȘ EMILIA,
TODORAN IONEL-DUMITRU, CIORĂNEANU ȘTEFAN, MATEI FLORIN, ANTON ALINAELENA, GLIGA VASILE-DUMITRU ȘI DAN NICULAIE – consilieri locali.
Sunt prezenți un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție. Lipsește
domnul consilier Bloj Cosmin. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
Au participat: Dl Dan Vasile-Dumitru - primar al Comunei Ibănești, Dna Dan CodruțaAlexandrina – secretar al Comunei Ibănești, Dna Farcaș Doris- consilier juridic, Dna Suceava
Floarea - delegat sătesc, Dl Chirteș Teodor – delegat sătesc.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare înaintea fiecărei sedinţe
secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei anterioare.
Înainte de sedinţă a fost prezentat procesul verbal al sedinţei Consiliului local din data de
27.08.2018, proces verbal care a fost afişat la avizierul Consiliului Local și publicat pe site-ul
comunei, pe pagina de internet www.ibanesti.ro în termenul prevăzut de lege.
Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 12 voturi.
Redactat: consilier juridic, Farcaș Doris_________________________________________________
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Împotrivă? Abţineri?
Sunt prezentate materialele discutate în comisii. Doamna secretar informează că proiectele
de hotărâri supuse dezbaterii, au primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 11.09.2018, orele 17:00
(în plen) la sediul Primăriei Ibănești.
Domnul președinte de ședință, Todoran Mircea-Alin-Cristian, începe lucrările ședinței
extraordinare convocată prin Dispoziţia primarului nr.191/07.09.2018. În continuare supune la
vot ordinea de zi în forma prezentată de către executiv . Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri?
S-a votat cu 12 voturi ”pentru” următoarea:
ORDINE

DE

ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire
a licitației de masă lemnoasă;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Viceprimar
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare
teritoriu

și urbanism, juridică, cultură

-

Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism

-

Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului
public pentru investiția ”Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri în Comuna
Ibănești , Județul Mureș”
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Redactat: consilier juridic, Farcaș Doris_________________________________________________
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Raport de specialitate: Compartimentul achiziții publice și urbanism
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare teritoriu
și urbanism, juridică, cultură
-Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism
-Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă
și protecție socială, protecție copii
3. Proiect de hotărâre privind contestarea Ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria
Reghin dată în dosarul nr. 106/P/2017;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare teritoriu
și urbanism, juridică, cultură
-Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism
-Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă
și protecție socială, protecție copii

Trecem la pct.1 de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de
pornire a licitației de masă lemnoasă;
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru începe să prezinte proiectul de hotărâre, afirmând
faptul că în Poiana Cocoș se află două parcele cu pădure de esență molid, vârsta arborilor fiind de
aproximativ 60-70 de ani, încă neajunși la maturitate. În acest parchet de lemn se va efectua o
igienă- îngrijire, volumul brut fiind de 510 metri cubi.
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Domnul primar mai precizează faptul că este și ceva lemn de foc, dar majoritatea este lemn de
lucru, masa lemnoasă aflându-se în cadrul Ocolului Silvic Fâncel. Vânzarea acestei mase
lemnoase ne ajută să ne putem plăti cheltuielile administrării a 500 hectare de pădure tânără
aflată în grija Ocolului Silvic Fâncel.
Domnul primar spune că s-a propus vânzarea acestei mase lemnoase pe picior din cauză că
locuitorii comunei Ibănești preferă să nu folosească lemn de molid pentru încălzire. Prețul de
pornire la licitație a lemnului de lucru s-a propus să fie 150 lei pe metru cub, dacă sunt de acord și
consilierii.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru întreabă dacă sunt anumite condiții impuse de
către ocol sau care sunt condițiile de scos a lemnului de lucru, prețul fiind de 150 lei pe metru
cub.
Domnul primar afirmă că lemnul de lucru este uscat, calitatea nu este deosebită, iar
condițiile de scos lemnul sunt foarte bune, pe o suprafață întinsă de 31 de hectare.
Au loc alte discuții.
Dl. președinte de ședință Todoran Mircea-Alin-Cristian supune la vot proiectul de
hotărâre.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
HOTĂRÂREA NR.69
Privind aprobarea modului de valorificare și a
prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă;
Trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului
public pentru investiția ”Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri în
Comuna Ibănești , Județul Mureș”
Redactat: consilier juridic, Farcaș Doris_________________________________________________
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Domnul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă proiectul de hotărâre, afirmând că pentru
obținerea autorizației de construire a rețelei de extindere a canalizării în comună este nevoie de
anumite avize impuse de către Consiliul Județean, printre care și acordul Consiliului Local pentru
utilizarea domeniul public. Mai sunt și alte avize impuse pe care le-am obținut deja.
Domnul primar spune că până la sfârșitul lunii dacă se va primi autorizația de construire pentru
extinderea canalizării vom încheia contract cu o firmă prin achiziție directă pentru un kilometru și
jumătate de străzi pe suprafețele de drum care vor fi asfaltate.
Dl. președinte de ședinţă Todoran Mircea-Alin-Cristian supune la vot proiectul de
hotărâre.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
HOTĂRÂREA NR.70
Privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a
domeniului public pentru investiția ”Extindere rețea
canalizare menajeră și racorduri în Comuna Ibănești ,
Județul Mureș”
Trecem la pct. 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind contestarea Ordonanței Parchetului de pe lângă
Judecătoria Reghin dată în dosarul nr. 106/P/2017;
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă proiectul de hotărâre, informând că în
dosarul respectiv este vorba de o sustragere de material lemnos dintr-o pășune, de care
Consiliul Local trebuie să știe, deoarece ,,sunteți administratorii domeniului privat ,, .
Procurorul a dispus clasarea cauzei față de inculpatul Toth Istvan și disjungerea cauzei cu
continuarea cercetărilor de către Postul de Poliție în vederea identificării autorilor
infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și furt de arbori. Fiind nemulțumiți de această
soluție vom depune plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Redactat: consilier juridic, Farcaș Doris_________________________________________________
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Reghin, prezentând și confirmarea de primire a soluției, în termen de 20 zile. Datorită
acestui fapt am și pregătit proiectul acesta pentru a nu ieși din termen.
Domnul primar citește ordonanța dispusă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria
Reghin.
Ceea ce afirmă inculpatul nu este adevărat. Domnul primar relatează cele întâmplate și
anume: domnul Toth Istvan lucra pe Valea Nirajului, în zona Poiana Brădețelu –unde, în
acea perioadă nu se lucra- chiar fiind interzisă prestarea de servicii -exploatări forestierepentru că era perioada de vânătoare.
Paznicul din zona de vânătoare ne-a anunțat că erau câteva persoane care tăiau lemne în
această zonă. Deci persoanele respective nu aveau cum să fie în trecere. Datorită acestui
fapt ne-am deplasat la fața locului.
Inculpatul putea să dovedească unde lucrează, pentru că în pădure când se efectuează
munci forestiere este U.P., u.a. , probabil că procurorii nu au de unde să știe că zona unde
sunt prestări forestiere este identificată prin acestea, menționate în autorizația de
exploatare.
Inculpatul ca să ajungă pe Valea Nirajului avea de coborât și de urcat, iar tractorul era
turat la maxim deoarece nu putea să urce din cauza greutății lemnului, deci nu era un vârf
cum afirmă dânsul.
Inculpatul a fost găsit în această situație, cu el au mai fost două persoane care au fugit
când au văzut că ne deplasăm în această zonă. Când infracțiunea este săvârșită de mai
multe persoane și pe timpul nopții, constituie deja circumstanțe agravante ale acesteia.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru întreabă ce s-a consemnat în procesul-verbal de
la fața locului.
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru afirmă că inculpatul a declarat că a legat un „vârf
de molid”.
Au loc alte discuții.
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Domnul președinte de ședință Todoran Mircea-Alin-Cristian propune să se facă
contestație.
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru afirmă că nu putem proba că toată cantitatea de
lemne a fost dusă de această persoană.
Iar lemnele trebuiau duse la margine pentru a putea fi încărcate deoarece era drum de Taf,
nu se putea urca cu Scania până în acea zonă.
Alte discuții.
Domnul primar informează asupra procedurii pe care trebuie să o urmăm.
Dl. președinte de ședinţă Todoran Mircea-Alin-Cristian supune la vot proiectul de
hotărâre.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă? Abţineri?
HOTĂRÂREA NR.71
Privind
contestarea
Ordonanței
Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin dată
în dosarul nr. 106/P/2017;
Domnul primar specifică faptul că toate proiectele de hotărâri au fost urgente:
aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă pentru a
putea intra la licitație; aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru
investiția ”Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri în Comuna Ibănești , Județul Mureș
pentru a putea fi in termen legal pentru obținerea avizului; contestarea Ordonanței Parchetului de
pe lângă Judecătoria Reghin dată în dosarul nr. 106/P/2017 pentru a nu ieși din termenul de 20
zile.
Diverse:
Cererea Postului de Poliție Comunală Ibănești prin care solicită reparația
autovehiculului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare MAI-26633-.
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Domnul primar prezintă informații cu privire la această cerere, apoi prezintă piesele de schimb
pentru reparație, care s-au constatat ca fiind necesare în urma analizării vehiculului.
Domnul primar informează consilierii că va urma o rectificare de buget pentru deplasări în
străinătate pentru întâlnirile cu tinerii și adulții, care nu au fost prognozate.
Programul pentru tineret și adulți se încheie, doua persoane vor participa. Consilierii sunt
întrebați dacă au vreo propunere pentru aceste persoane.
Aceste persoane vor plăti din bani personali, iar la întoarcere li se vor deconta cheltuielile cu
deplasarea.
Alte discuții:
Domnul președinte de ședință întreabă în ce stadiu este aducțiunea la apă.
Domnul primar afirmă că s-a făcut a treia documentație care s-a trimis. Însă o veste bună este
aceea că nu mai trebuie să plătim taxe către Romsilva, ca și unitate administrativ-teritorială
datorită unei modificări adusă la Legea serviciilor publice.
Dl. consilier Todoran Mircea-Alin-Cristian, preşedintele de şedinţă, întrucât
problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările ședinței Consiliului
Local.

Președinte de ședință,

Contrasemnează

CONSILIER,

SECRETAR,

Todoran Mircea-Alin-Cristian

Dan Codruța-Alexandrina
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