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                                 Proces-verbal 

                                               Nr. 7.924  din 31 august 2017 

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

loc în data de 31 august 2017.  

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

şedinţa este legal constituită. 

 La şedinţă mai participă  domnul Gliga Petruț, șef Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 

Canalizare.  

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2017, orele 17,00 la 

sediul primăriei comunei Ibănești, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea instituiri unei taxe speciale pentru recuperarea sumelor 

restante, reprezentând contribuțiile cetățenilor pentru introducerea apei în comuna Ibăneșt; 

Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aflându-se în concediu de odihnă este înlocuită de 

către Man Ancuța-Nicoleta, aceasta menționează faptul că inițiatorul celui de al doilea punct de pe 

ordinea de zi, domnul Todoran Mircea, își retrage proiectul de hotărâre deoarece nu se încadrează 

în prevederile art.7 din Legea nr.52/2003. 

 

Ordinea de zi se supune la vot. Se votează cu 13 voturi ,,pentru".  

      

Președintele de ședință, Gliga Vasile Dumitru, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu privire la 

procesul verbal de la şedinţa anterioară, nefiind obiecţii, se supune la vot procesul verbal de la 

şedinţa anterioară. Procesul verbal se adoptă cu 13 voturi „pentru”. 

 

 Ordinea de zi a primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate. 

 

Punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiect de hotărâre privind  aprobarea instituirii unei taxe 

speciale pentru recuperarea sumelor restante, reprezentând contribuțiile cetățenilor pentru 

introducerea apei în comuna Ibănești; 

Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului Matei Florin, care este inițiatorul acestui 

proiect, și prezintă faptul că este proiectul amânat de la ședința ordinară, și la care față de data 

trecută s-a adăugat procesul de constituire, spre deosebire de data trecută când nu a fost procesul 

verbal de la comitetul de apă, acum îl avem, asta este notarea de data trecută, dacă vreți pot să îl 

citesc procesul verbal al comitetului de apă: Încheiat astăzi 06.08.2017, în urma solictării făcute de 

către Consiliul Local al comunei Ibănești, azi data de mai sus, s-a întrunit Comitetul de apă 

înființat în 2005 în vederea supravegherii lucrărilor ce s-au executat pentru introducerea apei în 

comuna Ibănești, ocazie cu care facem precizarea că în ședința de întrunire  a Comitetului de apă s-

a stabilit  verbal că taxa pentru  racordarea la aducțiunea apei este de 1000 lei, pentru fiecare 

gospodărie din  Ibănești care dorește să se racordeze la apă, și sunt semnăturile fiecărui membru 

din Comitetul de Apă mai puțin două personae, a semnături lipsesc (de fapt acea taxă lipsea la care 

să ne raportăm.) 

Gliga Petruț:,, Ce taxă a  stabilit comitetul, că nu am înțeles?” 
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Matei Florin: ,,Am fost informat că taxa pentru racordare a fost de 1000 de lei, noi avem nevoie de 

procesul verbal ca să știm la ce să ne raportăm, ca și valoare de referință în proiet. Am mai vorbit 

în ședința anterioară despre acest luru.” 

Gliga Vasile Dumitru: ,,Fiind inițiatorul proiectului ar fi bine să-l mai citești odată.” 

Matei Florin:,,Îl mai citesc încă o data” (se citește proiectul de hotărâre). 

Președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții si îi dă cuvântul domnului Gliga Petruț: 

Gliga Petruț:,,Am obiecțiuni la proiectul de hotărâre, în sensul că nu mai vreau să mai apară 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă, vreau să vă aduc la cunoștință, să reamitesc faptul că 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă se auto-finanțează din bugetul propriu, din ce prestează, 

serviciul trăiește cu bani lui, în legătură cu faptul că Consiliu Local nu poate să subvenționeze 

Serviciul.” 

Anton Alina Elena:,,Este subordonat Consiliului Local.” 

Gliga Petruț: ,,Vă rog să mă ascultați, deci Serviciul de Apă nu poate să fie un organ de represiune 

asupra uni om, să facă un deservicu, să-și facă rău, deci eu mă duc să îi dau omului o înștiințare și 

după 30 de zile să merg să-l debranșez și după să-l rebranșez, așa nu, dacă vreți ca Serviciul de Apă 

să facă treburile acestea, să facem un contract, o taxa prin care să dau o somație, pentru branșare 

plătiți o taxa iar pentru debranșare plătiți o taxa, Serviciu să unble așa, dar primăria are organe de 

specialitate care poate să urmărească conform legi, să dea somații, de ce să meargă Seviciul de 

Alimentare cu Apă, să debranșez 50 de oameni care dintre aceea nu o să plătească, deci eu îmi fac 

un deserviciu, nu-l mai pot taxa, chiar  de este de bună credință, și plătește  care consumă și eu 

pierd banii de la 50 de personae, cu toate că eu, când zic eu zic Serviciul, sunt în pragul să intrăm 

în concediu fără plată, suntem la limită și acum să fac și un deservicu seviciului să mergă în 

concediu de odihnă, să debranșez nu știu ce personae care nu au plătit o taxă unui Comitet de Apă 

nu știu de unde, vă rog să scoateți Servicul de acolo să puneți organ de specialitate al Primăriei să 

dea înștiințare, să  urmeze cursul legal al unei executări silite de exemplu, vă dau un exemplu  taxa 

auto, dați o hotărâre prin care Primăria să îi ia cheile de la mașină.Păi cum? E drept așa? Adică nu-

mi recuperez taxa că …eu să trăiesc din banii mei, fără nici un venit, ca și cum omul nu își plătește 

taxa auto și atunci inițiez un proiect de hotărâre prin care dacă nu și-a plătit să îi luați cheile de la 

mașină?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Aici faci o confuzie nu e vorba de taxa de poluare și de 

permisu de conducere, și poliția trebuie să  oprească.” 

Gliga Petruț: ,,Nu taxa de.. impozitu pe mașină..” 

 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Dacă ai făcut comparația pe drumurile publice, era taxa de 

poluare ci de permisu de conducere.” 

Gliga Petruț:,,Da de taxa auto, cel care nu și-a plătit taxa, corect …dacă ajungem la o concluzie, să 

facem un contract, da, bun, te ajutăm că  am dat atâtea somații, bun, te plătim că am făcut atâtea 

branșării, bani la Serviciul de Apă, în buget, ca să ajutăm..vă spun sincer ce se întâmplă în zonă, 

este tot așa Serviciu de Apă care are contract cu primăria să citească contoare și are contract pentru 

fiecare  citit de contor, vă spun că au fost aberații de la început, când a venit consultantul aici  a 

spus că Serviciul o să fie plin de bani, aberații dar noi nu suntem Aquaserv care are fabrici, 

apartamente, vă spunem suntem în pragul de a ne lua pe rând concediu fără plată și ne rânduim 

fiecare pentru  ca nu se poate… eu o să fiu primul care … si eu să îmi fac un deservicu serviciului 

să mai debranșez peste o lună de zile încă 50 de oameni care sunt  potențiali aducători de venituri 

Serviciului, eu cu mâna mea să le tau apa că nu și-a plătit nu știu ce taxa că nu am nici o legătură 

cu taxa aceea.”  

Gliga Vasile Dumitru:,, Mai aveți?” 

Gliga Petruț:,, Nu.” 

Gliga Vasile Dumitru:,, Domnul Matei?” 
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Matei Florin: ,,Aș dori să vă întreb în ce bază ați făcut contractul?” 

Gliga Petruț:,,Noi am făcut fiindcă erau branșați, și dumneavoastră faceți o confuzie între taxa de 

branșare și taxa de alimentare cu apă, deci Comitetul de Apă nici nu a vorbit de taxa de branșare a 

fost o taxa de introducere a apei noi am cârcotit-o și am transformat-o în taxă de branșare, nu e 

adevărat Comitetul de apă a stabilit când a fost ședința de înființare a Serviciului, dumneavoastră 

nu ați fost, noi ne facem treaba cu 30 de oameni, ne facem treaba cine vrea să-și bage apa, a fost o 

taxă de introducere a apei să nu deviem, taxa de branșare și de genu, a fost taxa de introducere a 

apei și s-a ajuns la un comun acord toți oamenii să plătească taxa aia să bage oamenii apa nu să-i 

branșeze, ce înseamnă taxa de branșare: deci primăria duce rețeaua  frumos la om în fața casei 

omul își plătește asta este taxa de branșare, Comitetul asta a făcut a cerut taxa de introducere a 

apei.” 

Matei Florin:,,Noi am gândit în felu următor din punct de vedere logistic și tehnic  Serviciul de 

Alimentare cu Apă să se ocupe  de problema  pe care o avem cu acești beneficiari în idea că 

Serviciul se ocupă momentan de această problemă a apei și canalizări. Vă reamintesc faptul că 

Serviciul de Alimentare cu Apă este în subordinea Consiliului Local Ibănești, ar trebui să știți asta, 

în așa sens mi-am permis consultându-mă cu colegii mei, mai ales că din punct de vedere logistic și 

tehnic încercăm oarecum să delegăm ...tot dumneavoastră spunându-ne că nu este o hotărâre acum 

suntem în stadiul să luăm o hotărâre.”  

Gliga Petruț: ,,Facem contract contra cost, așa da facem, deci eu trebuie să merg la om să văd, să îi 

dau înștiințare în vârfu Tireului sau unde o fi, nu mă interesează, pe urmă trebuie să branșesz, să-l 

debranșez și atunci eu de unde să îmi permit că noi suntem în pragul de a merge în concediu fără 

plată, să fac un deserviciu serviului, atâta timp ce primăria are organe de specialitate, de executare 

silită, ce să fac, sunt banii primăriei.”  

Matei Florin: ,,Bazându-mă pe argumentele domnului Gliga, să înțeleg că dumneavoastră ați 

prefera ca mâine să mai fie branșați toți oameni  din comuna Ibănești fără să plătească nici o taxa și 

dumneavoastră să faceți contract cu ei, este adevărat, așa preferați?” 

Gliga Petruț: ,,Interesul meu este ca Serviciul să aibă câți mai mulți consumatorii.”  

Matei Florin:,,Atunci eu zic că putem să informăm pe zonă lui(consilieri) fiecare consumator  care 

nu a plătit să  încheie contract, să se lege fain frumos iar domnul Petruț va merge.”  

Gliga Petruț: ,,Vorbiți aiurea.” 

Matei Florin: ,,Vă rog să nu mă întrerupeți, deci noi vorbim de 80 de beneficiari care nu și-au 

achitat taxa de introducere a apei spre deosebire de cei 90% care au achitat taxa, deci dacă facem 

analogie spunem așa: persoane branșate ilegal, oarecum în consecință și alte personae care vin 100 

alte care vin să se branșeze preferați să nu plătească iar dumneavoastră să faceți contract cu ele.” 

Gliga Petruț:,, Nu e adevărat vreau să vă contrazic, aveți o hotărâre taxa de branșare de 5 

milioane.” 

Matei Florin:,,Eu v-am spus care sunt argumentele, practic  argumentele dumneavoastră  preferați 

să faceți contract cu el fără să aibă sau nu taxa, a fost verificat acest lucru a plătit acest lucru taxa 

de introducere a apei, ați făcut această verificare în momentul în care ați  încheiat contractele?” 

Gliga Petruț: ,,Nu.” 

Matei Florin:,,Ați citit procesul verbal din 25.05 la care nu ați fost prezent, bun  noi aici am 

discutat faptul că și  comisia de specialitate a prezentat un raport în care au fost acești beneficiari și 

am spus așa : Serviciul de Apă să nu facă contract de furnizare cu acești beneficiari, citiți procesul 

și o să vedeți, asta nu înseamnă că nu trebuie să se factureze, nu am zis să tineți evidența 

contorizărilor.” 

Gliga Petruț:,, Nu am înțeles.” 

Matei Florin:,,Oricum evidența contorizării ați ținut-o și până acum.” 
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Gliga Petruț:,,În primul rând nu puteam, în baza unui contract să încasez apa, că eu puteam să iau 

apa fără contract și lucruri destea aberante ..” 

Matei Florin:,,Nu am zis să o facturați, țineați evidența contorizărilor și fără contract, ați ținut-o și 

pâna acum?” 

Gliga Petruț:,,Da domule dar doar din data întocmirii contractului, și ce faceam cu evidența? ați 

spus ca să mă duc să nu mai plătească nimic, nu este o hotărâre legală pe care singura care este 

legală adusă, o taxa de vreo 5-6 milioane cea mai legală și pentru cei care nu se poate achita, 

părerea mea, să-și plătească taxa de branșare 5 miloane și Doamne ajută, haide să vă dau un caz 

concret, am aici hârtii, și cea mai morală că dacă trecem la moralitate atunci luna viitoare vă dau o 

sugestie să trecem la moralitate și atunci eu care am plătit 15 miloane și am consumat 5 sute de 

metri cubi de apă altor plătitori tot 15 miloane și au pus-o la 50 de mii aia e moralitate, hai atunci la 

ședința următoare să facem, să stabilim până la 1000 de metri cubi să nu plătească că am evidența 

și aceia să-și plătească până la cei 5, pai e corect după dumneavoastră?” 

Matei Florin:,,Păi inițiați un proiect de hotărâre în acest sens.” 

Gliga Petruț:,,Da nu pot să inițiez un proiect care nu este corect, hideți să vă dau un exemplu, o 

femeie de aici, vedeți eu nu pot lua decizii, uite în 2007 a plătit 500 de lei are copie după chitanță, 

în 2014 ,22.05.., deci a plătit 500 taxa, a vândut casa, omul care a cumpărat casa nu a beneficiat de  

nici un pahar de apă, a venit să o branșăm pentru cei 500 am zis nu domnule că mai trebuie să mai 

plătești 5 milioane, e corect așa, cel care nu a beneficiat și a plătit o parte eu acum să mai merg o 

data, ce a plătit o parte din cei 10 miloane a fost.”  

Matei Florin:,,Eu vă reamintesc că taxa a fost pentru introducerea apei nu pentru furnizarea apei  

fără ca să se spună de exemplu că dacă introduc apa îmi plătesc 1000 de lei și dacă nu am 

consumat se dau banii înapoi.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Vă rog să ne limităm.” 

Gliga Petruț:,,Deci părerea mea, ca hotărârea să fie corectă să se limiteze la 5 milioane care este 

taxa corectă care a stabilit-o și domnul primar,..niște taxe care nu sunt corecte și legale vă spun 

sigur, deci este o taxă legală stabilită de consiliul local de 5 milioane și frumos își plătește fiecare 

restanțele care nu și le-au plătit de 5 milioane.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Bun, domnul Marius?” 

Gliga Marius Cristian:,,Dacă a fost vizat de legalitate?”  

Man Ancuța Nicoleta:,,Nu,urma să menționez, în legătură cu proiectul de hotărâre în forma lui 

initială care este m-am consultat și la Mureș la Consiliu Județean și din punctul lor de vedere nu 

este legal astfel eu nu pot să avizez de legalitate pentru el, mai ales că și doamna secretar când a 

fost ședința din data de 7 august, nu a vizat de legalitate în opinia dânsei.”  

Gliga Marius Cristian:,,Revenind la proiectul de hotărâre intr-adevăr este moral ca toți oamenii să-

și plătească taxa de branșare dar totuși haide-ți să găsim o soluție și legală să nu luăm hotărărâri  

doar să fie luate și doamna secretar ar putea să se intereseze prin alte metode dacă un serviciu de 

apă nou înființat să ia bani de la o entitate de acum 10 ani.” 

Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului Mircea Todoran 

Todoran Mircea:,,Am vrut să întreb tot ne învârtim în jurul unui subiect: cum? cine? când? A 

recuperat? Când a plătit? Din start nu putem da clemență, ăia să nu plătească noi nu avem cum să 

facem chestia asta și am vrut să atrag atenția consiliului local să facem ceva încât că nu e de 

puterea noastră, vine Curtea de Conturi și ne ia și ne zice pai cum pe unu îl lasați să plătească și pe 

altu nu? Și o să plătim noi din buzunare, da eu aș face o altă treabă, nu știu trebuie discutat și cu 

Serviciul de Apă sau să discutăm cum a zis și domnul primar, să stabilim ceva să fie drept între 

oamenii aceștia. Acela care a plătit 3 milioane e aiurea să plătească dar ar trebui ca banii aștia să 

intre direct la comitetu de apă la Serviciul de Apă să nu mai intre la Consiliu Local și atunci va fi 

un beneficiu pentru Serviciul de Apă că noi oarecum nu ne trebuie bani aceștia ar trebui să 
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demonstrăm noi că luăm niște bani de la oameni care trebuia sa plătească să meargă la Serviciul de 

Apă, să meargă direct la Serviciul de Apă sunt bani lor ei gospodăresc apa în comună acum că 

luăm 5 miloane că luăm 6 milioane că 10 milioane tot același lucru îl face Serviciul de Apă, că 

trebuie somații să îi branșeze să îi debranșeze, Petruț bine a zis, ei fac o muncă în plus, ei au un 

salariu sunt plătiți pentru treaba asta. Dar eu propun ca banii care îi încasăm să meargă la Serviciul 

de Apă de ce să-i încasăm noi?” 

Matei Florin:,,În proiectul de hotărâre am specificat să meargă în bugetul local pentru că și taxa de 

500 de lei inițial mergea la Serviciul de Apă și a trebuit să o revotăm să meargă în bugetul local că 

din punct de vedere legal nu era legală, și doresc să găsesc o modalitate legală.” 

Todoran Mircea:,,Tot noi trebuie să ajutăm Serviciul de Apă, nu au banii.” 

Matei Florin:,,Să înțeleagă de ce am specificat că în bgetul local, tocmai că avem un precedent.” 

Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt discuții? 

Todoran Mircea:,,Tot timpul Serviciul va fi subvenționat de Consiliu Local.” 

Gliga Petruț:,, Nu e adevărat.” 

Todoran Mircea:,,Sau va trebui să mărim prețul la apă, sunt două alternative: ori o subvenționăm 

ori dacă noi putem hotărî atunci mărim prețul la apă, trebuie să trăiască Serviciul, nu poți să trăiești 

în concediu fără plată ori își face treaba sau nu dar atunci e nevoie de bani, deci e simplu.” 

Gliga Petruț:,,Mircea nu este formă legală pe care Consiliu Local să o subvenționeze.”  

Todoran Mircea:,,Deci nu se poate?” 

Matei Florin:,,Eu vă propun ca banii aceștia care se recuperează, știind că Serviciul de Apă are  

nevoie de vidanjă propun să rectificăm bugetul pe partea de venituri, cu suma asta să-i încasăm și 

să achiziționăm vidanjă care să oferim Serviciului de Apă tot un bun.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Deci noi ne gândim deja ce facem cu banii  și nu avem forma legală, Florin 

problema mare este uite Mircea a găsit o soluție, tu ai alta probabil alții au alta, idea e să găsim 

forma legală astfe încât să putem încasa.” 

Todoran Ionel:,,Vreau să o întreb pe doamna secretară dacă tot e nelegală hotărârea aceasta ar 

trebui să știm în linii mari de ce e nelegală și dacă e legală, dacă se poate face legală, se discută că 

nu e nelegală, bun puneți voi o notă acolo și ziceți că e notă de nelegalitate dar de ce e așa și să o 

facem să fie invers? Că dacă vrem să ducem hotărârea asta la bun sfârșit așa nu o sfârșim niciodată, 

când o facem legală și se duce până nu o facem legală nu se duce, există posibilitatea să o facem 

legală sau nu?” 

Gliga Marius: ,,Nu la Ancuța ar trebui să-i spui.” 

Toran Ionel:,,Dar ca să punctez pe chestia asta, dacă proiectul de hotărâre e făcut deja să vedem 

cum să facem legal, că noi stăm aicea la masă și dăm avize favorabile și discutăm și el e nelegal și 

dacă discutăm chestia asta și dacă merge la Prefectură nu-l avizează și noi am venit până aicea să 

stăm o oră și nimic, să vedem cum să-l facem legal proiectu asta și după să avem o bază legală.”  

Gliga Petruț:,,Parțial eu va-m dat o formă legală, dumneavoastră aveți o formă legală o hotărâre de 

consiliu de 5 milioane deci puteți să vă raportați liniștiți la taxa respectivă, nu la alte taxe puse așa, 

de 10,15 dumneavoastră mergeți liniștit pe taxa instituită de dumneavoastră perfect instituită legal 

și aceea  e cea mai legală, alta să știți că nu mai găsiți legală, că punem 7,10,15 deci aveți taxa de 5 

milione legală raportați-vă la taxa aceea de branșare ca toată lumea care e branșat la apă să 

plătească cei 5 milioane.” 

Discuții dezorganizate. 

Ciorăneanu Ștefan:,,Aș dori să vă spun ceva, astăzi este una dintre cele mai mari sărbători, 

sărbătoarea limbii române, și vreau să vă spun că din ce am auzit aicea doar românește nu este, 

prima  dată.. cel mai important  este ca cel care vorbește să fie ascultat, să înțeleagă, nu știu de ce 

noi suntem  puși sau avem această  tendință să complicăm lucrurile când de fapt ele sunt foarte 

simple, Mircea supunea mai devreme că banii aștia să-i dăm nu știu cui, dar eu știu că am vorbit și 
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domnul primar, Petruț a spus atunci că banii pentru el (Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 

Canalizare) este o mană cerească, noi nu am hotărât încă nimic, mai discutăm și mai divergem că 

ne aflăm în treabă, problema care este din câte am înțeles eu, Petruț a ridicat aici o chestie, lui nu-i 

convine ca... sau dacă lui nu-i convine să plătim noi, nu-i convine lui să facă acest service de a 

anunța el oamenii cei 80 sau câți sunt de a le tăia apa și vezi nu știu ce că lui îi trebuie banii, foarte 

bine dar dacă acești bani îi vom da atunci nu se vor recupera banii de acolo?Asta unu la mână, să 

stabilim cât îi trebuie lui la mână să-i împrăștie somațiile de apă.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Domnul Fane era vorba dacă este legală sau nu, nu cum se recuperează 

suma dacă găsim o soluție să recuperăm suma.” 

Ciorănean Ștefan:,,Ce nu este legal?” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Instituirea taxei de recuperarea.” 

Ștefan Ciorănean:,,Care taxa? ”    

Gliga Vasile Dumitru:,,De 1000 de lei.” 

 Ștefan Ciorănean:,,Bun, foarte bine dar Petruț iar a greșit i-am spus dar nu a vrut să înțeleagă noi 

avem taxa legală de 500 de lei foarte bine, problema nu e asta știți că am discutat, problema e că 

ăștia care sunt neplătiți  sunt de atunci de când se plateau cei 100 de lei, ăia de acolo domnul 

primar v-a spus,, ce facem sunt mulți care trebuie să plătească taxa ?" 1000 de lei și sunt alți care 

au plătit 800 de lei și mai au rămas de plată 200 de lei, cum le dai… gândiți-vă că de ce să ne 

complicăm noi așa.”  

Gliga Vasile Dumitru:,,Dar  atunci veniți cu o propunere.” 

Ciorănean Ștefan:,,Fiecare să plătească 1000 de lei și stabilim ca banii, la aceia le vor trebui apă, 

de ce vă spun treaba asta, eu mi-am notat, numai în Dulcea sunt oameni selecți, nu sunt oameni 

târca pârca, sunt oameni cinstiți.” 

Todoran Mircea:,,Sunt oameni .. ”   

Ciorănean Ștefan:,,Sunt oamenii care plătesc, nu mai zic că e problemă și la cel care folosește…. și 

cel care a plătit 500 dar atunci cel care plăteșt 500 din 1000  atunci ce facem?Zi domnule odată.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Păi astăzi să stabilim și să nu mai tot lungim, supunem la vot proiectul de 

hotărâre și ni-l contestă.”  

Gliga Petruț: ,,Domnu Fane nu ați înțeles, o părere ..” 

Gliga Marius Cristian:,,E vorba  ca o entitate să ia bani.” 

Gliga Petruț:,,Nu e legal.” 

Ciorănean Ștefan:,,Să stabilim și atunci ce mai discutăm cu Petruț?” 

Gliga Petruț:,,Nu.” 

Ciorănean Ștefan:,,S-a stabilit că ei totuși se ocupă de ..să ne facă acest contra …dacă e acord să ne 

facă.” 

Matei Florin:,,Eu vă propun să votăm proiectul acesta, nu avem nimic de pierdut, dacă el se 

întoarce de la Prefectură vom încerca să găsim alte metode și dacă el se întoarce înapoi de la 

Prefectură va trebui să fie argumentat și atunci știm, pierdem ceva? Nimic nu avem de pierdut 

domna secretar dacă se întoarce înapoi?” 

Ancuța Man:,,Nu dar..” 

Gliga Marius: ,,Dar la Prefectură sunt mai mulți  juriști  și ajunge în instanță.”  

Matei Florin:,,Nu va ajunge în instanță.”  

Gliga Marius:,, Nu se poate ajunge și în instanță? Un cetățean dacă ne dă în judecată..” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Unu ce pierdem, pierdem  niște bani pe care eu … îmi 

mențin părerea de data trecută,...și am zis care e părerea mea, nu mai are rost să vă zic este în 

procesul verbal de la ședința trecută, nu l-am contestat, eu sunt pentru cei 30 care nu au plătit 500 

de lei să se branșeze să se sisteze  apa la respectivii și pocedura: în 30 de zile somat iar în 30 de 

zile să plătească cei 500 de lei care sunt legali, sistată și încheiată, iar ce pierdem dacă adoptăm în 
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forma asta, Prefectura are 5 zile, nu 5 zile 30 de zile să ne notifice, ne trimit notificare după ce 

citesc ei dosarul de ședință, să ne revizuim părerea noi nu, o să persistăm că atunci nu are rost să o 

revizuim după 30 de zile, să ținem cont de ei și în următoarele 5 luni să atacăm în instanță, o să 

dureze vre-o … și un an de zile că ăsta-i procesul  cam așa ține, că am mai avut deci cei 2 ani aștia 

rămân suspendați în aer la cei 30 de mii de persoane care nu au plătit nimic, atâta am putea pierde , 

..15 mii ce ar putea fi să îi recuperăm în doi ani.” 

Ciorănean Ștefan:,,Treaba asta trebuia făcută cu cap, sunt mulți și acolo în Blidireasa am văzut care 

au plătit 800 de lei și …” 

Discuții desorganizate 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Ști povestea cu lupu?Ce a mâncat lpul e bun mâncat, aștia 

cei 500 se încadrează în .. ai plătit cei 500 să fi sănătos tăiem apa și cea mai simplă..corectă era 

poate să plătească 1500, 1200.” 

Ciorănean Ștefan:,,Și banii să îi țină ei sau cum că nu am mai ținut minte.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Dacă am fi fost legal aș spune:500 sunt ai primăriei că e taxa 

legală și așa trebuie pe de o parte cei recuperate peste 100 să fie la Serviciu.” 

Gliga Petruț:,,În ce bază?” 

Matei Florin:,,Să înțeleg că dacă vine un aviz scris de nelegalitate care articol ne spune că e greșit 

eventual chiar  și într-o ședință extraordinară să modificăm, nu e așa domnul primar?” 

Gliga Petruț:,,Dumneavostră  să scoateți Serviciul de Apă ……” 

Matei Florin:,,Bine nu e nici o problemă ..” 

Gliga Petruț:,,Poftim? Da eu nu sunt organ de execuție ca să obțin venituri la altcineva … venit la 

Serviciu ca să pot exista nu mă poți ajuta ca și Consiliu Local să ma subvenționezi.”   

Matei Florin:,, …Să găsim o modalitate ca banii să intre în contul Serviciului de Apă.”  

Gliga Petruț:,,Și eu m-am interesat că am nevoie de bani dar nu este  soluție legală.”  

Gliga Vasile Dumitru:,,Dacă aveți propuneri concrete?”  

Matei Florin:,,Dar aveți nevoie, acum discutăm, vă întreb aceste lucruri în calitate de consilier local 

și dumneavoatră șef  Serviciu Public, e nevoie de mașină de vidanjare la Serviciul de Apă?” 

Gliga Petruț:,,Da, da astea sunt..” 

Matei Florin:,,Deci așa putem transmite banii prin..” 

Gliga Petruț:,,Dar nu putem să-i luăm ilegal și cu aia am terminat!” 

Matei Florin:,,Nu am zis să-i luați dumneavoastră , în fine.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Alte întrebări, alte discuții? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre 

în forma sa inițială.”   

Gliga Petruț:,,Fără modificările făcute?” 

Gliga Vasile:,,Nu a propus nimeni nici o propunere, eu supun la vot.”  

Gliga Petruț:,,Cu  modificările făcute.” 

Anton Alina:,,Din câte știu eu Serviciul de Alimentare cu Apă este subordonat  Consiliului Local, 

ce hotărâre se ia dumneavoastră sunteți subordaonat …” 

Gliga Petruț:,,Da ce subordine, eu nu mai am bani sunt în subordinea dumneavoastră și nu am banii 

Consiliu Local îmi dă banii?” 

Anton Alina: ,,Nu cerem aici banii.” 

Gliga Petruț:,,Păi să vă spun că subordine, subordonat e interesul meu ca să trăiesc deci eu ca să 

deservesc și populația în mod egal să aibă un preț mic, dar dumneata ca și consiliu local nu mă poți 

ajuta nu mă poți subvenționa asta e legea din România  și …Nu vreau să fac ceva nelegal.. la un 

ONG sau nu știu ce să recuperez banii ăia că o să vezi că sunt ai tăi, nu ia recuperate ei dar o să fie 

banii tăi, du-te și recuperează-i nu mi se cuvin, de ce eu nu am nici un raport cu persoana 

respectivă, mie când mi s-a predat  mi s-a dat branșată tot folosea apă cum să mă duc? Eu nu am 

nici o relație cu acela să nu-i fi respectat mie ceva și îi debranșez  apa în ce calitate? Atâta timp cât 
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omul e branșat să-l debranșez am anumite criterii: da nu și-a plătit în termen, păi da cum un 

Comitet nu și-a plătit nu știu ce taxă să mă duc eu să-i tau apa la om.” 

Anton Alina:,,Suplimentar mai aveți hotărârea care se ia astăzi.” 

Gliga Petruț:,,Pe mine nu mă avantajează, mă dezavantajeză hotărârea asta doamnă, mă 

dezavantajează pe mine!” 

Gliga Marius:,,Când s-a stabilit prețul la apă la toți care au contract făcut..” 

Discuți dezorganizate. 

Președintele de ședință,Gliga Vasile:,,Am auzit părerile și de o parte și de alta, părerea domnului 

primar și discuțiile, am auzit explicațiile doamnei secretar și eu zic să trecem să votăm, fiecare știe 

ce votează își asumă  și gata pentru că așa până pe seară tot facem.” 

Todoran Mircea:,,Sunt multe propuneri nu e doar una.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,O chestiune dacă e legală taxa de 500 de lei pentru cei care 

sunt cu contract deja, atunci eu vorbesc cu un angajat de la apă și mă branșează și nu mă puteți tăia 

de la apă.” 

Gliga Petruț:,, În sensul în care aveți chitanța că ați plătit?” 

Matei Florin:,, Și mâine dacă găsiți 100 de persoane mergeți și faceți contract cu ele?” 

Gliga Petruț:,,Nu, cum adică?” 

Matei Florin: ,,Altele branșate încă 100 faceți contract cu ele, din nou contract, că sunt branșate le 

găsiți?” 

Gliga Petruț:,, Nu domnule, nouă ni s-a predat un număr  de gospodării branșate.”  

Matei Florin:,,De către cine?” 

Gliga Petruț: ,,De către primărie” 

Matei Florin:,,Și primăria în ce bază?” 

Domnulprimar,Dan Vasile Dumitru:,,De către Comitetul de apă.” 

Matei Florin:,, Și Comitetul de apă în ce bază le-a predat? e specific într-un fel, eu cred că nu ..” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Ciorănean Ștefan:,,Vreau să fac totuși o propunere și vreau să închei, având în vedere că e posibil 

să avem probleme cu acest proiect de hotărâre în justiție, hai să nu ne mai … ce-i în mână nu-i 

minciună, măcar de la cei 45, 50 să-i recuperăm cei 500.” 

Gliga Vasile Dumitru: ,,Faceți o modificare, o propunere la proiectul de hotărâre .” 

Ciorăneanu Ștefan: ,,Da propun .. nimic conform hotărârii noastre, cei 500 de lei să fie plătiți.”  

Gliga Petruț:,, Corect.” 

Anton Alina: ,,Da ce să ia?cum îl puneți..” 

Gliga Petruț: ,,Ce legătură are ?” 

Anton Alina: ,,El are contract.” 

Gliga Petruț:,,Poftim?” 

Matei Forin: ,,Cum îl pune?” 

Anton Alina:,,El are contract din luna mai, și cum îl trimiti la primărie să plătească taxa de 

branșare?” 

Gliga Petruț:,,Să îmi arătați și mie branșare care este plătită de un Comitet de Apă, tot în  

regulamentul acela.” 

Anton Alina:,,Atunci cum îl debranșați?” 

Matei Florin:,, Alina v-a întrebat pe ce bază îl debranșați ca să plătească 500?” 

Gliga Petruț:,,Cum să-l debranșez?A venit ideea?” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Gliga Petruț: ,,Aveți o taxă de 500 de lei, cum a zis și domnul primar, eu dacă nu am luat împrumut 

… parte legală este cea care a spus-o domnul primar, din aceia 30 care nu au plătit să aducem 

măcar cei 50 de lei.” 
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Matei Florin:,, Argumentul dat de către domnul primar a fost așa: dintre persoanele care nu au 

consumat .. dar aceste persoane la care ne referim noi au consumat 10 ani apă eu am susținut și 

atunci taxa  cei 1500 de lei..noi acum dacă..” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Chiar dumneavoastră ați spus domnul Matei, cei 1500 nu a 

fost plata apei a fost taxa de branșare, asta a fost.” 

Matei Florin:,,Așa a fost și înainte.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Taxa ..în consum, ci reprezintă taxa de branșare și atunci nu 

rezistă.” 

Matei Florin:,,Același lucru.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Inițial am vrut 10 milioane să punem, dar ni s-a spus de către 

consultant, să spună varianta cea mai proastă, că o să ne notifice ANRMAP… și nu ne dă avizul, 

noi am obținut licența și nu se justifica prețul așa de mare, că am găsit în altă parte țin minte în 

Sighișoara unde erau în jur de 1000 dar scria acolo că se montează contoare electronice, de aceea 

erau costurile mai mari.” 

Matei Florin:,,Cum considerați fiecare.” 

Petra Zamfir:,,Pe viitor și din prețul acesta de 500 să scădem să avem mai mulți furnizori.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,La cablu dau primă, zicem vă branșați aveți 6 luni apă 

gratuit.”  

Discuții dezorganizate. 

Matei Florin:,, Totuși prin acest proiect noi încercăm să reglăm o situație de fapt care s-a întâmplat 

cum zicea și domnul primar, din punct de vedere moral așa ar fi corect față de ceilalți care au plătit 

acum cum considerați.” 

Ciorănean Ștefan: ,,Și dacă nu e legal Florin?” 

Matei Florin:,, Și ce riscăm? ” 

Ciorănean Ștefan: ,,Și poate o tărăgănăm treaba asta până ce o să ieșim din Consiliu, 5 ani de zile și 

cei 500.”  

Au loc discuți dezorganizate 

Bloj Cosmin:,, O completare, cu moralitatea asta noi Consiliu Local v-am împrumutat și acum 

dumneavoastră  automat dacă vă cerem un serviciu ne cereți bani, asta era așa doar..”  

Gliga Petruț:,,E și firesc pentru că trăiesc din banii mei.” 

Matei Florin: ,,Să nu uităm că toți avem același interes: bunul mers al comunei, eu consider că dacă 

primim de nelegalitate măcar avem bază de ce? Și renunțăm, stabilim să-i luăm la cei 30 taxa de 

500 de lei și am încheiat discuția dar de ce să pierdem acum, oricum am așteptat un an, vreau să 

specific că a trecut un an.” 

Ciorănean Ștefan:,,Și dacă este adevărat ce a zis domnul primar un an de zile ne târăște și pierdem 

și procesul?” 

Matei Florin:,,Nu are cum, eu consider așa că dacă hotărârea noastră vine înapoi de la Prefectură ea 

devine nulă, este așa domnu primar?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Sentința în instanță deci numai instanța o poate anula, 

sentință definitivă și aceea dacă rămâne se face recurs la Curtea de Apel.” 

Matei Florin:,,Dar presupunând că obținem aviz de nelegalitate, ce trebuie să facem, să revizuim 

hotărârea? Nu o putem pune în aplicare, nu?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Ea devine, se suspendă aplicarea ei, în momentul când e 

atacată în instanță până atunci se poate pune în aplicare.” 

Matei Florin:,,Și atunci dacă noi primim un aviz de nelegalitate, ni se specifică și argumentele de 

ce este nelegală și atunci noi putem modifica așa ? În baza argumentelor de la Prefectură.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Nu diferă cu multe cuvinte de ce zice secretarul.„ 
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Gliga Vasile Dumitru:,, Eu totuși cred că acesta este rolul secretarului să ne spună referitor la 

partea de legalitate că unii suntem ciobani, unul strungar unul nu știu ce. Acela este rolu dânsului 

atâta vreme cât s-a pronunțat asupra lui, suntem în cunoștință de cauză deci putem vota și nu are 

rost să o tot lungim.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Dacă tot vreți să știți ce scrie la întâmpinarea făcută de mine 

la un proces ce l-am avut pe rol ce am scris eu în întâmpinare și ce a scris judecătorul în 

considerentele, pasaje  întregi luate din întâmpinarea mea, copiate pentru că aceea a fost baza 

legală și atunci nu poți să zici că ai dreptate.” 

Todoran Ionel:,,Eu propun că având în vedere că votăm dar nu știm ce se întâmplă, avem deja 

avizul de nelegalitate eu propun să amânăm hotărârea respectivă până găsim bazele legale pentru 

că asta.” 

Gliga Vasile Dumitru:,, Dar asta nu te împiedică cu nimic să votezi astăzi.” 

Todoran Mircea:,,Este vre-un aviz scris ceva?” 

Gliga Marius:,,Nu a semnat proiectul.” 

Man Ancuța :,,Nu am semnat proiectul și prin semnătură nu avizez de legalitate.” 

Matei Florin:,, Opinia doamnei secretar dar haideți să ne citiți.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Fiecare opinie este personală.” 

Man Ancuța:,,Văzând prevederile art.48 din Legea 215/2001 privind Administrația publică  locală, 

cererea nr.7.615 23.08.2017 prvind concediul domnei secretar și dispoziția 152 privin delegarea 

atribuților de secretar, văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

constituită prin HCL nr.49 din 31.10.2016 privind înființarea unei comisii speciale de analiză și 

verificare a situației contribuțiilor cetățeniilor din perioada 2005-2016, pentru introducerea apei în 

comuna Ibănești, raportul compartimentului financiar contabil impozite și taxe  precum și opinia de 

nelegalitate cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru 

recuperarea sumelor restante reprezentând contribuțiile cetățenilor pentru introducerea apei în 

comuna Ibănești întocmită de doamna secretar, Todoran Codruța-Alexandrina, depun prezenta 

actului administrativ mai susmenționat, arăt că din analiza sumară a documentelor menționate 

anterior sunt de accord cu opinia doamnei secretar, Todoran Codruța Alexandrina, potrivit căreia 

din punct de vedere juridic Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe speciale 

pentru recuperarea sumelor restante reprezentând contribuțiile cetățenilor pentru introducerea apei 

în comuna Ibănești nu îndeplinește condițiile pentru aviz de legalitate.” 

Matei Florin:,,Aveți opinia domnei secretr aici?Să o recitiți.„ 

Man Ancuța: ,,Nu este la mine din păcate, dar este opinia dânsei din ședința de pe 07.08.2017.” 

Matei Florin:,,Eu țin minte că doamna secretar a zis că doar așa ar fi legal dacă Comitetul de Apă 

ar fi fost constituit printr-o hotărâre a Consiliului local, lucru care știm bine că nu se poate. Așa că 

aș fi preferat ca de la doamna secretar de exemplu să ne fi zis de la început când noi am avut 

discuțiile pentru înființarea comisiilor să ne fi zis atunci că de fapt nu avem din punct de vedere 

juridic argumente legale prin care să luăm o hotărâre legală să recuperăm acea taxă, pentru că să nu 

uităm că scopul comisiei a fost acesta să identificăm persoanele și de a recupera taxe, dacă doamna 

secretară ne informa în ședința anterioră că noi de fapt nu avem temei legal juridic să putem 

recupera această taxă aș fi preferat să ne fi spus înainte  ca noi să votăm o comisie, să muncim.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Eu zic să.. când e doamna secretar de față să îi spui treaba aceasta, e aici să 

ne dea un argument sau să ne răspundă așa că nu.„ 

Bloj Cosmin:,,Dacă am face contract Serviciul onorează?” 

Gliga Petruț: ,,Da sigur orice contract se onorează.” 

Discuți dezorganizate. 

Bloj Cosmin:,,Domnul director a spus că nu poate să facă ceva dacă nu are ceva la mână, dacă este 

hotărâre și contract atunci dânsul îl pune în aplicare.” 
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Matei Florin:,,Atunci dacă avem hotărâre avem și contract.” 

Ciorănean Ștefan:,,Cine îi plătește, că trebuie plătiți?” 

Au loc discuți dezorganizate. 

Todoran Mircea:,,Nu ar fi legal ca suma recuperată să fie băgată pe contract, acestea sunt prestările 

de serviciu, 500 de lei.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Nu întreba pe Petruț dacă este legală, pe Ancuța.” 

Gliga Petruț: ,,Părerea mea este că nu e legală, nu pot lua bani negri ce nu îmi revin  când o să am 

eu control de la Curtea de  Conturi să-i dau înapoi pentru că i-am luat ilegal, deci trebuie văzut și 

pe viitor nu doar am luat hotărâre și gata  Serviciul a luat 50 de milioane sau cât si după care vine  

Curtea de Conturi și mă întreabă cum îi ai? Păi nu contract s-a luat o hotărâre de consiliu local.” 

Todoran Mircea :,,Nu se poate face un SRL pe primărie și acționar majoritar.” 

Gliga Petruț:,,Nu mai există, nu mai este valabil.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Le trimitem prin poștă” 

Gliga Petruț:,,Am trimis adresă data trecută, dacă nu face obiectul vă rog să vă adresați unui 

serviciu de recuperare.” 

Gliga Marius:,,Bun da cine debranșează oamnenii dacă nu plătesc?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Merge poștașul și învârte robinetu pentru că el știe exact pe 

unde.” 

Gliga Petruț: ,,Nu este o variantă, păi punem sechestru pe primărie că nu și-a plătit, să stăm cu 

cuțitu să îl tăiem, sunt o grămadă de căi de executare silită nu doar aceasta, da domnule nu și-a 

dorit ….sunt proceduri legale.” 

Matei Florin: ,,Câți dintre oamenii care urmează să fie tăiați și vin și își achită taxa astăzi? Credeți 

că nu vor fi dintre ei care nu plătesc, sunt oameni cum ați spus de clasă care vor veni și vor plăti 

txa și nu vor spune nimic.” 

Todoran Mircea:,,Trimite-ți o somație la Ocolul Silvic și fiiți sigur că o să plătească.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Nu cred că o să plătească pentru că nu este legal, nu este un contract, 

nimic.” 

Todoran Mircea:,, Dar de ce pentru că la instituții și la SRL-uri este mai simplu.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,La instituții este mai greu dacă nu ai bon de comandă aprobată de către 

director dacă nu este cuprinsă în buget sunt birocrații de te doare capu, spun că e destul de 

complicat.” 

Ciorănean Ștefan:,,Gândiți-vă la Frătean că nu o să pătească, am zis și data trecută se face o 

discriminare sunt mulți care au 800 sau 500 de lei.” 

Matei Florin:,,Dacă au fost branșați de la data respectivă nu are cum.” 

Gliga Petruț:,,Dar omul acela nu a consumat un pahar de apă.” 

Matei Florin:,, E vorba de taxa de branșare.” 

Gliga Petruț:,,Taxa de branșare pe Dulcea este de 5 milioane.” 

Matei Florin:,, Nu.” 

Gliga Petruț:,,Cum nu?domnul primar cât este taxa de branșare,eu așa știu că este 500 de lei.” 

Matei Florin:,,Pentru cei care se branșează de la 1 iulie de anu trecut, orice branșament dinaintea 

acestei date se supunea comitetului de apă care ne-a înștințat Comitetul de apă acea taxă era de 100 

de lei.” 

Gliga Petruț: ,,Domnul primar dacă în termen de 5 ani se prescrie.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Când e vorba de luare de bani dar dacă e vorba de lucru nu 

se prescrie sau dacă e vorba de un act.” 

Au loc discuții dezorganizate  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,O explicație logică, nu se plătea apa nu avea nici un venit 

de la apă respectiv nici nu o puteam încasa pentru că nu aveam Serviciu Public licențiat nu puteai 
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să iei banii și atunci nu exista un interes ca acum e nevoie de bani ca să putem supraviețui.” 

Ciorănean Ștefan:,,Aici toată vina o are Comitetul de Apă pentru că s-a mers așa, bagăm apa merge 

așa bagă  și mie iar acum când s-au dat o tură de somații se face greșeala de a se merge și de a se 

spune că avem nevoie.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Suntem ca la târg.” 

Ciorănean Ștefan:,,Nu e la târg, dacă s-ar fi spus omului că tu plătești că eu mi-am notat  și în 

Blidireasa, eu am sistem propriu nu mă interesează, eu ți-am adus canalizare licențiată aceea se 

plătește toată canalizarea.” 

Gliga Vasile Dumitru: ,,Eu am zis că suntem la târg pentru că suntem în afara ordinii de zi, o 

lungim, supun la vot proiectul de hotărâre și fiecare votează în cunoștință de cauză.” 

Discuții dezorganizate. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,, Eu am făcut o propunere.” 

Gliga Petruț:,,Și eu și Mircea.” 

 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Fane m-a susținut, Mircea m-ai susținut?” 

Todoran Mircea:,,Cea cu 5 milioane e mare, e vorba de sumă.” 

Au loc discuți dezorganizate. 

Gliga Vasile Dumitru:,,Pe vechea hotărâre, a făcut domnul primar o modificare la hotărârea de 

astăzi, că instituirea taxei nu este legală.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Legal ar fi, chiar dacă are încheiat contract domnule nu ai 

achitat taxa de branșare, dă-ne o dovadă că ai achitat-o.” 

Gliga Petruț:,, De asta ne putem lega este legală.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Deci aceea 500 fac referire automată la hotărârea de consiliu 

adoptată, neatacată.„ 

Discuții dezorganizate. 

Todoran Ionel:,,Măcar recuperăm jumate și recuperăm.” 

Matei Florin:,,Asta înseamnă că în loc de 55 de mii recuperăm 15 mi e așa?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Nimic nu împiedică ca să meargă înainte procedura, cei care 

nu au achitat până la 100 de lei și achitat anterior 366  dar acești 5 milione, ptem lua acum o 

hotărâre și putem să o adoptăm și pe aceasta la concurența sumei de 100 de lei cei care sunt 

debranșați o să vă debranșăm în același timp luați o hotărâre achitat taxa conform hotărâri.” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Matei Florin:,, Dar atunci în mod normal mai plătește  încă 500.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Dacă nu o atacă nimeni.” 

Matei Florin:,,E în regulă așa.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Păi atunci trebuie luate două hotărâri.” 

Matei Florin:,,Două hotărâri distincte.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Sau supuse la articole diferite.” 

Gliga Marius:,,Cei care au plătit taxa de 500 legală, cât este taxa legală de branșare? Serviciul 

merge cu taxa din hotărârea cealaltă îi tăiem aceasta?” 

Matei Florin:,,Ai fost branșat înainte.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,, Eu zic că taxa a fost stabilită.” 

Todoran Mircea:,,Eu zic că și Comitetu de Apă a avut o putere juridica.” 

Gliga Petruț:,,Nu a avut.” 

Todoran Mircea:,,Și vorba între părți nu trebuie să existe atunci contract.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,, Nu trebuie neapărat scris atâta timp cât ei au contribuit cu o 

sumă de bani la realizarea investiției.” 

Discuții dezorganizate. 

Matei Florin:,,Eu propun ca să modificăm proiectul de hotărâre să specificăm un articol separat 
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,care au plătit  0 lei suma va fi compusă din: taxa de branșare luată din hotărârea de consiliu local, 

de 500 de lei iar diferența de până la 1000 de lei.” 

Gliga Petruț:,,Și dacă omu își plătește taxa de branșare  500 eu mă duc pe urmă și îl debranșez cu 

taxa plătită pe ce bază?” 

Matei Florin:,,O să vededeți.” 

Discuții dezorganizate. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,Că merge recuperatorul Gexul sau cum îl cheamă.” 

Gliga Marius:,,Eu zic să fie propunerea lui domnu primar și una a lui Florin.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,, O propunere în sensul că se debranșeze de la rețeaua de apă 

nu să se recupereze să someze cei care au recuperate 500 de lei de la apă ca în termen de 30 de zile 

în caz contrar să fie debranșați, că nu e pierderea așa de mare. Mergem pe concret sunt 2 cazuri 

poate domnul Matei sau domnu Frăteanu nu stau pe aici să consume apă, cel de acum 10 ani care 

nu a plătit apa și este obișnuit să consume, nu îi mai merge fântâna, și tu când ai zis că tu îl tai că 

nu a plătit taxa atunci vine să o plătească, nu să ajungi la faza ca să pierzi banii ca venit la consiliu 

la Serviciu de Apă .” 

Gliga Petruț: ,,Dacă are o defecțiune la apă?” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Câștigai.” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Gliga Vasile Dumitru:,,Eu asta nu înțeleg are avizul de nelegalitate sau cum se spune din partea 

doamnei secretar .” 

Matei Florin:,,Nu e opinie e aviz.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Eu zic să votăm acum dacă merge mai departe merge dacă nu ne contestă și 

facem altă  hotărâre .” 

Discuții dezorganizate. 

Anton Alina: ,,Să fie nuanțat punctul de vedere legal.” 

Todoran Ionel: ,,Eu ce vam spus?Să facem legal treaba asta.” 

Gliga Marius:,,Eu propun să luăm cum spune domnu primar să nu-i pierdem și pe ei.” 

Anton Alina:,,E la fel de nelegal.” 

Gliga Marius:,,Nu are bază legală.” 

Anton Alina:,,Dar pe ce bază, are contract încheiat?” 

Gliga Petruț:,,Nu are legătură este altceva.” 

Ciorănean Ștefan :,,Este contract de furnizare încheiat.” 

Gliga Marius:,,Eu am semnat două contracte unu de furnizare a apei și unul de canalizare nu de 

branșare .” 

Gliga Petruț:,,Dacă ar fi după mine atunci numai legați-vă câți mai mulți să consumați să vină 

banii.” 

Anton Alina:,, Dar cine a stabilit că branșarea există sau nu plătită.”  

Gliga Petruț:,,Comisia”  

Anton Alina:,,Păi tocmai că acum se vorbește că Comisia nu are la bază..” 

Gliga Marius:,,Comisia a stabilit a făcut o analiză să vadă care a plătit.” 

Matei Florin:,,În cosecință și în raportul comisiei nu e legal.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Atunci să-i luăm pe fiecare în parte, a plătit vreunu taxa la 

comuună?” 

Gliga Marius:,,Nu a plătit nici unul, au mers la nea Ion în contul lui.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Domnul Ion a băgat la rândul lui în investiție.” 

Gliga Petruț,,:E bună faza asta, la om i-au intrat niște bani.. el face ce vrea el poate să-i dea la 

primărie  sau poate să-i dea la Servicu.” 

Discuții dezorganizante. 
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Gliga Vasile Dumitru.,,Supun la vot proiectul de hotărâre.” 

Ancuța Man:,,În forma inițială?” 

Matei Florin:,,Fără modificările făcute.”  

Au loc discuți dezorganizate. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Haideți să facem cum zice Florin primim notificare, chiar să 

sesizezi în scris, când trimiți pachetul de acte nu a primit aviz favorabil și ei o să vadă și o să ne 

notifice în scris și vin cu argumente ei separate, dacă nu aprobăm noi această hotărâre  atunci și 

validarea ședinței nu va fi ..în regulamentul consiliului local  zice că dacă nu se aprobă nici o 

hotărâre nu se plătește ședința, avem și ședință ordinară  în plen și pe comisie și e păcat acum să 

pierdem, haideți să votăm în forma asta. La  următoarea ședință vin cu un proiect de hotărâre 

pentru asta .” 

Matei Florin:,,Bine înțeles.” 

Gliga Petruț:,,Bani vin la bugetu..” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: ,,La bugetul local.” 

Gliga Petruț:,, Să scoateți  Serviciul, dacă faceți contract cu mine atunci da.” 

Todoran Mircea:,,Ca propunerea lui Florin să facem contract cu Serviciul de Apă și să îi plătim pe 

baza unui contract branșarea și debranșarea.„ 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Pentru branșare se percepe taxa de iar pentru debranșare taxa 

de..„ 

Gliga Vaasile Dumitru:,, Supun la vot a patra oară proiectul de hotărâre.” 

Gliga Petruț:,,Cu modificările respective pentru că contează.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Supun la vot proiectul de hotărâre cu completări.” 

Todoran Mircea:,,Eu vreau să propun ca sumele care se încasează să se facă contract de apă pentru 

înștiințare și somații.” 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:,,Să vină până în Dulcea să închidă robinetul pentru 500 de 

lei.” 

Gliga Petruț:,,Vreți să ajutați Servciul?” 

Todoran Mircea:,,Propun 200 de lei.„  

Au loc discuții dezorganizate. 

Gliga Vasile Dumitru: ,,Mircea a propus că suma respectivă să fie recuperate de către Serviciul de 

Apă  în  baza unui contract respectiv 100 de lei branșarea și 100 de lei debranșarea asta este 

completarea făcută de către Mircea.” 

Gliga Vasile Dumitru:,,Propun la vot  proiectul de hotărâre cu completările făcute de către Mircea, 

suma se recuperează de către Serviciul de Apă  pe baza unui contract respectiv, 100 de lei 

branșarea și 100 de lei debranșarea, cine este pentru?Împotrivă?Abțineri? ” 

Se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi care se votează cu 11 voturi ,,pentru,,și 2 abțineri 

(Anton Alina și Gliga Marius) pentru motiv de nelegalitate  

Se adoptă Hotărârea nr. 65/31.08.2017 

 

 

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

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                    p. Secretar, 

      Gliga Vasile Dumitru                       Man Ancuța Nicoleta 


