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CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 7153 din 07 august 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a
avut loc în data de 7 august 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc domnii:
Gliga Marius-Cristian, Bloj Cosmin, învoiți și Todoran Ionel-Dumitru. În consecinţă, şedinţa este
legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei.
Şedinţa este condusă de către domnul primar, Dan Vasile-Dumitru.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 07.08.2017, orele 17,00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 al comunei
Ibănești;
2. 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, domnul Gliga Vasile-Dumitru, întreabă dacă sunt completări la ordinea de
zi.
Domnul primar, completează ordinea de zi cu :
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind
însuşirea domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările şi
completările ulterioare. Domnia sa precizează că este vorba de o urgență, în sensul că trebuie
depuse clarificări la AFIR, Alba Iulia, cu terenul aferent căminului de la Ibănești Pădure, dacă este
cuprins în domeniul public. La ședința anterioară nu s-a putut cuprinde pentru că nu ieșise C.F.-ul.
Președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi împreună cu completarea, care se aprobă în
unanimitate cu 10 voturi „pentru”.
Doamna secretar, 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”.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al comunei Ibănești pe anul 2017. Domnul primar prezintă expunerea de motive, raportul
compartimentului de resort și proiectul de hotărâre. La partea de venituri se majoreză veniturile
bugetului local cu suma de trei mii de lei, amenzi, penalități, confiscări, cu 23 de mii de lei alte
transferuri, bunuri, sume de la Asociația Chiarter, 107 mii lei sume alocate prin bugetul ANCPI
penru fiinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de
Cadastrare și Carte Funciară. La explicațiile sumelor: 3 mii de lei vin de la penalități de întârziere
la recuperarea unor sume, 23 de mii de lei este vorba de 5 mii de euro, sumă pe care ne-o transferă
Asociația Charter, organizăm întâlnirea tinerilor europeni prin asociația noastră, suma este din
bugetul asociației și nu de pe fonduri europene. Asociația face transferul respectiv pentru că nu s-a
finanțat proiectul tinerilor. Suma este mai mare decât a fost prevăzut pentru organizarea întâlnirii,
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diferența o suportăm din bugetul local. Cu 23 de mii ajută ei iar 107 mii sunt cadastrarea
sistematică, programul acela cu 60 de lei la parcelă. Totodată au fost diminuate unele cheltuieli din
bugetul inițial cu suma de 161 de mii la următoarele capitole bugetare: sport, iluminat public, alte
servicii culturale 5 mii de lei e vorba de sărbătoarea Sânzâienelor care nu s-a mai efectuat anul
acesta, la cămine culturale s-a diminuat cu 25 de mii de la reparații curente. Detaliere pe fiecare
parte: la sport suma de 36 de mii, plăți efectuate necuvenit la firma care a executat lucrările, din
greșelile lor, lucrările au fost efectuate doar că nu le-au decontat bine, bani care a stabilit Curtea de
Conturi ca să îi dea înapoi. De fapt când au făcut devizele de cheltuieli, au inclus la materiale și
manopera și schela în același obiectiv, învelitoare, plasă. Când a verificat contabilitatea lor
încrucișat nu le-a mai corespuns. Plasa era o sumă dar ei dacă nu și-au cuprins la cheltuieli și
manopera de montaj și schela, au rămas cu ea neplătită, practic sunt lucrări efectuate dar le-au
imputat pentru că nu au făcut actele în regulă. Pentru primărie este un câștig, pentru ei este o
pierdere. La iluminat public este vorba de investiția de 150 de mii care era prognozată pentru
rețeaua iluminatului public, să meargă și camerele de supraveghere și s-au lăsat acolo doar sumele
necesare pentru elaborarea proiectelor anul acesta, investiția în sine a fost diminuată pentru că
oricum nu s-ar mai putea efectua până la sfârșitul anului, să se realizeze proiectele pentru a se
putea obține documentația tehnică aprobată, pe urmă să se efectueze și investiția pe anul viitor dacă
permite bugetul. Suma de 5 mii de lei era prevăzută pentru Sânzâiene, nu s-a făcut pentru că se
suprapunea cu Târgul Fetelor de la Gurghiu și suma este nefolosită. La cămine aveam la reparații
curente vreo 38 de mii din această sumă s-a luat 25 de mii mai ales că avem perspectiva celor două
cămine să se repare pe fonduri europene, așa că s-a diminuat cu 25 de mii. La partea de cheltuieli
s-au detaliat veniturile care cresc și cheltuielile pe care le-am diminuat. Luând partea de cheltuieli,
sumele au fost repartizate astfel: la administrație s-a majorat cu suma de 92 de mii din care 2 mii
materiale curățenie, 2 mii piese de schimb, 8 mii de lei poștă, telefon. Sumele mai mari se
detaliază: 40 de mii de lei reparații curente la casa de la festival, 40 de mii alte cheltuieli cu bunuri
și servicii, organizare întâlnire de tineret pentru Charter. Se prezintă cheltuielile de la serviciul de
urgență: 2 mii de lei pentru deplasări, la cămine 9 mii de lei, din care 5 mii pentru apă și canal, 4
mii de lei transport Ansamblul Ibășteana, pentru diversele activități culturale unde se deplasează,
era o cerință mai mare și pentru deplasări în străinătate dar au renunțat pentru că nu mai participă,
poate nu sunt motivate destul de bine serviciile acestea de cultură și de tineret. Tineret 3 mii de lei
pentru asociații și fundații, achiziții piese de schimb, servicii religioase. Domnul primar le
reamintește consilierilor că a fost o ședință, în care s-a discutat despre reparația bisericuței de la
Gropi și a fost și nemulțumire de la Parohia de la Isticeu că suma era infinit prea mică față de
cheltuielile cu mobilierul de acolo. Ceruseră 50 de mii și li s-au dat 5 mii și s-a propus să se mai
dea 5 mii pentru mobilierul de la biserica de la Isticeu.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe de ce în alte parohii se dă 30 de mii,
în altele 5 mii, ar trebui să se facă o linie odată.
Domnul primar spune că pot să fie treizeci și șase de biserici care poate au un singur enoriaș
recunoscut la nivel de țară, îi dai trei lei la fiecare. Apoi mai sunt la alte servicii culturale,
organizarea Festivalului Văii Gurghiului, amenajări standuri, expoziții și alte pregătiri, 8 mii de lei
la asistență socială, 2 mii de lei la carburanți pentru microbuz, o mie de lei deplasări interne, 5 mii
de lei ajutoare sociale în numerar, e vorba de 2 mii de lei ajutor de urgență și 3 mii de lei să rămână
o rezervă în cazuri de ajutoare sociale de urgență. La alimentare cu apă s-au mai prins 20 de mii
pentru branșamente și contorizări, la iluminat public 52 de mii din care 20 de mii încălzit, iluminat,
efectiv plata curentului electric, 10 mii reparații la iluminat și 20 de mii investiția de extindere a
rețelei de iluminat la intrarea în Ibănești sat, aicea mai sunt 2 mii de lei proiectul de extindere și la
gospodărie comunală 107 mii, toți banii care vin de la cadastrare sunt cu destinație specială și la
bibliotecă 2 mii de lei pentru consumul la apă și canal, branșarea bibliotecii la apă și canal, la casa
de la festival s-au prevăzut niște reparații de 40 de mii înlocuirea acoperișului, plouă cam peste tot
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în clădire, din cauză că e dranița care de-a lungul timpului s-a degradat. Se va pune o învelitoare tip
solzi, cauciucată, cum e făcută bisericuța și se va pune parchet și o izolație, la intrare se va pune o
gresie, imitație de piatră, se va termina baia în interior. Se au în vedere finalizarea acestor lucrări pe
festival, ca pentru activitatea grupului de străini să fie o baie civilizată în interior. La 40 de mii
pentru organizarea întâlnirii de tineret, este de organizată efectiv întâlnirea și cazarea tinerilor
respectivi. S-au înscris în jur de 42 sau 43 de persoane care vin, acuma suntem în etapele de
organizare, domnia sa spune că la următoarea ședință va prezenta mai detaliat programul, o să facă
apel la cei care pot să cazeze.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe câte persoane vor veni.
Domnul primar spune că 42 sau 43, nu știe exact, dar pe lângă ei, există un grup care se ocupă de
ei, de organizarea efectivă, se duc la diferite activități, îi însoțesc, vreo douăzeci și ceva de
persoane, o să fie de la noi, fără cei 40 care vin. La Ansamblul Ibășteana, au cerut numai pentru
transport, nu au cerut să fie sprijiniți și în alt fel, bani de buzunar nu am fi putut să le dăm dar
puteam organiza măcar serviciul de cazare acolo, dacă nu e pe bază de parteneriat. Sunt lucruri
care se pot deconta și care nu se pot deconta.
Domnul consilier Matei Florin: ”Am înțeles că era transportul 10 mii de lei sau 7 mii de lei, cât era,
plus cazare.”
Domnul primar: ”Am înțeles că au fost niște orgolii la mijloc, că nu s-au prezentat la nu știu ce
întâlniri jucătorii și atunci au zis, pedeapsă, nu vă mai duc nicăieri.” Domnia sa spune că trebuie
trecut peste orgoliile personale și cei care se ocupă de grup, se întâmplă o dată să nu poată merge
toți. E păcat că se pierde partea culturală pentru că dacă nu îi stimulezi pe participanți cu ceva, nu
reușești să-ți atingi scopul, să scoți în față obiceiurile, tradițiile și atunci se lasă păgubași. Trebuie
stimulați într-un fel sau altul. Pentru cei care cresc oi se dau subvențiile de la Uniunea Europeană,
așa și la ei trebuie dată o subvenție asemănătoare.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Dacă tot discutam de festival, eu voiam să vă întreb dacă știți
cumva acolo, sunt branșări, nu? Că discutam de apă, sunt branșări, contorizări pe rețeaua de acolo?
Domnul primar: ”Sursa aceea de apă de acolo este sursa de apă de la Călin și de fapt e o rețea care
nu vine prin contoarele noastre. Nu e apă tratată practic, dar știu că și ei au plătit rețeaua de apă.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Nu știu dacă este contract sau nu.”
Domnul primar: ”Păi nu că nu au toți apă. Este izvorul acela care pe perioada festivalului se putea
folosi și ...”
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu am făcut două corelații când ne spuneați la căminul cultural
trebuie să avem să plătim apă și mă gândeam dacă acolo la fel vom plăti.”
Domnul primar: ”În mod normal ar trebui, ca să folosească tot bănuțul existent, să plătească
fiecare.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu am adus acest lucru în discuție, nu știu dacă este sau nu, exact
cum spuneați, poate fiecare casă sau nu știu.”
Domnul primar: ”Fiecare consumator, un contract și să plătească. Acuma, acolo, consumul merge
la comun pe curent electric de exemplu, plătește asociația Văii Gurghiului tot curentul care se
consumă acolo.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Eu chiar asta am vrut să propun, să fie un contor
pe toată asociația.”
Domnul primar: ”Un contor general.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”Plătește asociația și după aceea au grijă să recupereze de
la ...”.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”În urma discuțiilor care tot au fost cu bisericile,
eu aș propune în funcție de numărul de enoriași sa se facă cumva. L-am văzut și pe părintele de la
Isticeu. În funcție de enoriașii pe care îi are fiecare parohie, așa să le acordăm bani de aici încolo.
Au fost discuții și pe la Isticeu, printre oameni, că la Ibănești s-au dat și la catolici și la ortodocși
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câte 300 de milioane și la Dulcea și la Ibănești Pădure.” Domnul consilier spune că a fost întrebat
cum acordă consiliul local acești bani și le-a răspuns că în funcție de necesități. Ar trebui gândit pe
viitor cumva să nu m-ai apară scandaluri de acest gen pentru că poate vor și penticostalii.
Domnul primar spune că au primit și pentricostalii.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian propune să se facă cumva ca să se împartă la toată
lumea.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena:”Proiectul care se face în biserică și îl supune la vot în
consiliul local, să aibă un termen în care își asumă că au un anumit proiect de derulat. E important
pentru că să le dai bani și să-i țină în cont și să plătească curentul și apa, nu e ok dar atâta timp cât
își îmbunătățesc ...”
Domnul primar precizează că banii se dau pe destinație, nu se dau pe consum sau pe utilități, se
dau pe proiecte.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena:”Dar să aibă un termen de depunere a proiectelor pentru
anul care urmează că toți vin cu proiecte ulterior și normal că fiecare li se pare important .”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe cum a fost la consiliul județean, se
depun proiectele până în data de...și le dă cât le dă.
Domnul primar spune că două mii de lei.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena:”Să aibă de anul viitor un termen de, a cincea, a șasea, de
depunere a proiectului și pe urmă putem împărți suma, că acuma e o chestie mai importantă decât
cealaltă...”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru este de aceeași părere că ar trebui să vină cu proiectul când
constitui bugetul.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că se poate pune în buget o sumă mare.
Domnul primar precizează că nu ne-am formalizat așa de mult ca să fim cu termene, pentru că pe
parcurs au mai apărut nevoi și până la sfârșitul anului se tot rectifică bugetul. Cererea și oferta este
cea care reglează și piața. Dacă se vede că fac ceva li se acordă bani iar dacă nu se vede nimica, vor
rămâne la urmă dacă nu se vede ce au făcut.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că ar trebui să vină cu documente.
Domnul primar afirmă că s-au cerut.
Doamna inspector, Chirteș Elena-Veronica spune că li s-a solicitat inclusiv la biserica adventistă,
când au solicitat aveau pentru tâmplărie iar domnul de la Curtea de Conturi a fost să vadă
tâmplăria.
Domnul consilier Matei Florin spune că sunt bani publici și de aceea.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Legat de banii alocați pe care noi îi avem la biserici,
întradevăr trebuie să ne implicăm dar numai în măsura în care ne implicăm pentru enoriași, pentru
că noi suntem reprezentanții enoriașilor.” De asemenea spune că ar trebui să fie prezenți și preoții
la ședință când se adoptă bugetul. ”Am văzut că ați prevăzut în buget pentru bibliotecă niște bani
pentru a se racorda, nu găsim o posibilitate, dacă s-ar putea să ajutăm la racordarea școlilor la
scurgere.”
Domnul primar spune că este buget separat, bugetul școlilor.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan afirmă că la școlile unde s-ar putea racorda.
Domnul primar precizează că nu primăria se ocupă, e altă instituție și anume, școala, au ordonator
de credite.
Au loc discuții despre posibilitatea acordării unui astfel de ajutor.
Domnul primar spune că nu e vorba de ajutor, sunt sume. Ca să putem încheia contract cu
branșarea la grădiniță, trebuie să avem în buget sume, nu se poate angaja vreo cheltuială dacă nu ai
suma prevăzută în buget. Școlile au bugetul lor. Au o sumă care o primesc de la bugetul de stat
pentru salarii, pentru întreținere și funcționare și în completare consiliul local poate să acorde
sume. Dar școala are, este categoria, bunuri și servicii.
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Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că la completarea aceea se referea.
Domnul primar zice că dacă se vor uita în bugetul școlii vor găsi bani pentru această solicitare.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan afirmă că sunt unele școli care au nevoie.
Domnul primar precizează că primăria le face investițiile la rețea, de exemplu spune că o să fie
prinsă și școala din Ibănești sat și gădinița. Și școala de la Ibănești Pădure este cuprinsă.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că și la Dulcea trebuie, degeaba stă cu canalizare în
fața școlii. Nu sunt atâția bani în bugetul școlii pentru a cumpăra atâtea și pompă.
Au loc discuții despre rețele.
Domnul primar zice că la nivelul școlii merg pompe casnice, pentru că ea face parte pe momentul
acela. Adunând, nu consumă o școală cât o casă dacă, stai să calculezi câtă apă consumă. Merge o
pompă casnică. Să găsească un proiectant să facă o schiță, un deviz de lucrări.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință, supune la vot întreaga hotărâre, care se
aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 58/26.05.2017
La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii unei
taxe speciale pentru recuperarea sumelor restante reprezentând contribuțiile cetățenilor pentru
introducerea apei în comuna Ibănești. Domnul consilier Matei Florin, în calitate de inițiator,
prezintă expunerea de motive, referatele și proiectul de hotărâre. Reamintește faptul că la data de
01.08. 2017, există 81 de beneficiari care nu au achitat taxa de branșare sau au achitat parțial
această taxă prevăzută în anexa la raport. Conform situației transmise de CEC BANK, cu privire la
contul curent al președintelui comitetului de introducere a apei, domnul Dan Ioan, cont în care s-au
depus taxele pentru introducerea apei, acolo au fost încasate contribuții în sumă de 943.240 de lei.
Luând ca valoare de referință taxa de 1.000 de lei pentru restanțieri, rezultă o restanță totală de
recuperat, de 51.650 de lei care a fost calculată astfel: din 81 de beneficiari ori 1.000 de lei, 81 de
mii, din care se scade ceea ce au achitat acești beneficiari din suma restantă, adică 29.350 și mai
rămâne o sumă de 51.650 de lei.
Cu privire la acest proiect de hotărâre, doamna secretar, a adus la cunoștiința consilierilor, în scris,
opinia sa motivată, cu privire la faptul că 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 de legalitate.
Discuții:
Domnul consilier Matei Florin, spune că așa cum au discutat în consiliul local, a pregătit un proiect
de hotărâre pe care momentan poate să spună că modalitatea prezentată este cea pe care a găsit-o
pentru a recupera sumele respective.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian afirmă că după atâtea discuții care au avut loc
referitor la acest subiect, este necesar să se contribuie la recuperarea tuturor sumelor, indiferent din
ce parte vin, că sunt de la apă, că sunt de la amenzi, consiliul local trebuie să contribuie și să dea de
lucru executivului, compartimentului financiar contabil, cei care se ocupă cu apa în comună, acesta
este rolul consiliului local, să i-a hotărâri pe care ceilelți trebuie să le respecte, cât se poate legal, să
fie legale, nicidecum nu crede că ar trebui să fie iertat cineva de plata acestei taxe. Trebuie făcute
demersurile necesare, după care se va vedea ce se va întâmpla, că o să fie dați în judecată, că va fi
legal, că nu va fi legal, se va vedea ce zice Prefectura. A văzut termenul de prescripție menționat în
opinia doamnei secretar, dacă e să se vorbească de termen de prescripție, vede mai gravă problema,
banii trebuiau recuperați mai demult, trebuie să-i plătească cineva.
Domnul primar afirmă că nu a văzut opinia doamnei secretar.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că atâta timp cât nu s-au încasat bani de
undeva, nu s-au făcut demersurile legale, cineva trebuie să plătească banii aceștia.
Redactat: _________________________________________________________________________________________________
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Domnul primar întreabă consilierii dacă au citit opinia secretarului?
Doamna secretar spune că au citit-o iar consilierii confirmă acest lucru.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian afirmă că a citit-o și de aceea a făcut observația.
Doamna secretar îi înmânează și domnului primar, opinia sa.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan vrea să întrebe, la articolul în care se aprobă ”instituirea unei
taxe speciale de recuperare a sumelor”, nu înțelege cum adică, taxă specială.
Domnul consilier Matei Florin, îi răspunde că tot așa se numește și taxa de racordare, este tot o
taxă specială, a luat ca și model, proiectul de hotărâre....
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan vrea să știe dacă este vorba despre o altă taxă specială, sau
practic prin proiectul prezentat propune să se recupereze sumele restante?
Domnul consilier Matei Florin, afirmă că propune instituirea unei taxe speciale pentru a recupera
acele sume, în fond este o taxă de racordare de 1.000 de lei.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe ce se va recupera, restanțele conform tabelului?
Nu poate fi o taxă specială pe ”Se aprobă recuperarea restanțelor”.
Domnul consilier Matei Florin, spune că trebuia să fie o taxă pentru că va fi încadrată ca și venituri
în bugetul local.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan înțelege că va fi încă o taxă peste ceea ce mai are omul de dat.
Domnul consilier Matei Florin: ”Nu, este o taxă specială așa cum este și taxa de racordare cea de
500 de lei.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că a înțeles.
Domnul consilier Matei Florin afirmă că este similară celeilalte taxe, toate se referă la niște
beneficiari speciali cum ar veni, restanți.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan crede că până la urmă practic o să se ajungă la debranșarea
celor rău platnici, practic asta trebuie să voteze, să se i-a o măsură împotriva lor.
Domnul consilier Matei Florin, afirmă că scopul consilierilor este să se recupereze sumele.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Dacă nu se dau bani? Noi trebuie să dăm executorului,
executorul este Comitetul de apă și aparatul de specialitate al primarului, ăla trebuie să i-a o
măsură și altfel merge și o debranșează.”
Domnul consilier Matei Florin, afirmă că se specifică la articolul 4.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, precizează că nu comitetul de apă ci serviciul de apă.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan, prezintă exemple cu modul de calcul al taxei pentru cei care
au plătit parțial și care nu au plătit deloc și întreabă dacă e același lucru ca la unul care a plătit
parțial să-i dai aceeași măsură ca la cel care este la zero? Poate să refuze să plătească și să solicite
debranșarea de la rețea și restituirea sumei plătite.
Domnul Gliga Vasile-Dumitru îl întreabă pe domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dacă are o
propunere concretă în acest sens.
Ciorăneanu Ștefan spune că nu știe, deocamdată este proiectul.
Domnul consilier Matei Florin amintește domnului consilier Ciorăneanu Ștefan și recitește
articolul doi unde spune că:”Valoarea de referință stabilită pentru calcularea sumelor restante
(aceea taxă despre care discutăm) este de 1.000 de lei conform procesului verbal de constituire.”
La articolul 3 scrie modul în care se calculează această taxă specială :”Valoarea taxei va fi calculată
prin diferența dintre valoarea de referință prevăzută la articolul 2 și suma achitată de consumatorii
menționați în anexa raportului actualizat.” Îl întreabă pe domnul Ciorăneanu dacă a înțeles. De fapt
nu se pune în discuție ca aceste persoane să plătească din nou 1.000 de lei, să plătească doar
diferența.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Nu ai înțeles ce am vrut să zic. Noi luăm aceeași măsură
drastică, egal la toți și celui care când s-a băgat apa nu a plătit nimic și celui care când s-a băgat
apa....., pentru că 800 de lei din cei 1.000, și nu știu care a zis că dacă a plătit 800 de lei a folosit
apă și cel care nu a plătit nimica a folosit apă.”
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În aceste condiții domnul consilier Matei Florin propune ca cei care nu au plătit deloc să plătească
1.500 de lei, pentru că aceasta era taxa maximă.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Noi trebuie să dăm o sentință aicea prin votul nostru cuiva
care să meargă să i-a măsura asta de tăiat apa.”
Au loc discuții în care se prezinta exemple dacă unii consilieri nu și-ar plăti apa.
Domnul consilier Petra Zamfir: ”Referitor la proiectul de hotărâre, spune că banii până acuma au
intrat la Comitetul de apă, până acuma toată lumea a plătit acolo, acuma cum să plătească la
consiliul local? Ar trebui să plătească tot acolo.
Domnul consilier Matei Florin: ”Nu putem să luăm o hotărâre din punct de vedere legal, să se
plătească într-un cont al unei persoane fizice.”
Domnul consilier Petra Zamfir:”Nu putem să luăm o hotărâre pentru că nu am coordonat noi acest
comitet.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Ei au contribuit cu foarte mulți bani, nu are rost
să discutăm.”
Domnul consilier Petra Zamfir:”Din punct de vedere legal m-am referit, până acum au intrat banii
într-un cont și acuma trebuie să intre într-un alt cont, la ceilalți.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Dar primăria a preluat toate rețelele de la
Comitetul de apă și ....”.
Domul consilier Matei Florin:”În mod normal ar fi trebuit preluate și debitele respective. Noi acum
doar corectăm acest lucru.”
Domnul consilier Petra Zamfir:”Totul o să fie bine până o să avem probleme cu cineva să ne dea la
tribunal și atuncea o să fie problemă.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, este de acord cu ce zice domnul Petra Zamfir, normal în
contul în care a plătit toată lumea, să se plătească până la sfârșit iar titluarul contului virează banii
la primărie.
Domnul consilier Petra Zamfir:”Banii să se vireze nu la primărie, chiar la apă, de ce să intrăm noi
consiliul local.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Noi, consiliul local trebuie să luăm hotărârea,
trebuie să recupereze banii, restul să vadă compartimentul financiar contabil impozite și taxe , cum
e”.
Domnul primar afirmă că are dreptate și Fane când zice că punem în aceeași balanță pe toți. Cel
care nu a plătit nimic, zero și cel care a plătit 500, 800, peste 1.000, nu i-am mai luat în calcul pe
cei care au depășit mia. Mă uitam în tabel, sunt 30 de persoane care nu au plătit nimic, cea mai
simplă logică, este normal să fi branșat la apă și să nu fi plătit nicio taxă? Nu ai plătit taxa, de
mâine e debrnșat, că este hotărârea consiliului local care spune că putem lua pentru aceștia o primă
măsură, domnule, nu ai achitată taxa de branșare a apei deloc. Deci ca atare, ești branșat la rețea
fără să achiți o taxă de branșare.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Noi ne gândim la ei și ei râd de noi.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar întreabă dacă serviciul de legalitate zice ceva în sensul acesta?
Doamna secretar, spune că nu ar fi trebuit încheiate contracte de furnizare a apei până nu își plăteau
taxa.
Domnul primar: ”Atuncea sancționăm șeful serviciului de apă că a încălcat regula?”
Doamna secretar spune că acest lucru îl hotărăște consiliul local.
Domnul primar zice că problema e că așa a fost.
Domnul Matei Florin afirmă că a fost această discuție în consiliul local.
Doamna secretar, spune că nu s-a hotărât nimic de către consiliul local în acest sens.
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Domnul primar:”Șeful serviciului de apă, a încheiat contracte fără să existe taxa de branșare
plătită.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Dar ei au avut o evidență?”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”El a zis aicea către noi, eu cam așa am înțeles, de ce îi
băgăm lui acuma pumnul sub bot și nu îl băgăm la fostul comitet de apă dinainte.”
Doamna secretar spune că o altă variantă ar fi aceea ca cei din comitetul de apă să recupereze
această datorie.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”El nici nu poate acuma să meargă să-i debranșeze.”
Domnul primar: ”Și dacă este contract încheiat, și au plătit taxa, e ceva logic?”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Nu el i-a branșat pe ei.”
Domnul primar.”Da cine. Îi în regulă să recuperăm noi taxa? E logic să fi branșat, să nu plătești
taxa, chiar dacă ai contract, deci, nu se vede măsura imediată ... dacă ești branșat fără să plătești
taxa?”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Nu Petruț i-a branșat domnul primar. I-a branșat cel dinainte.
Pentru faptul că ăla dinainte l-a branșat, fără să le ieie niciun ban, fără să plătească taxă, el acuma a
făcut ca șef al serviciului de apă, el le furnizează apă, trebuia să aibă un contract cu ei. Ăla
dinainte, deci el n-a făcut decât să intre el în legalitate față de cel care îi dă apă prin contractul
acela, dar nu el l-a branșat. Petruț aicea a fost și a zis: ”nu mă pot eu duce acuma să rezolv ceea ce
s-a greșit înainte, fără o hotărâre.”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu mă gândesc și am văzut materialele hotărârii de consiliu local
prin care s-a adoptat înființarea serviciului de alimentare cu apă care are acolo ca și anexe și
inclusiv regulamentul, are branșările nominal, un tabel cu branșările din comună. Serviciul de
alimentare cu apă are un număr de branșamente și eu bănuiesc că în acest sens s-au făcut
contractele, pe baza acelui tabel care a existat și face parte integrantă din hotărârea noastră de
consiliu local, de înființare a serviciului de alimentare cu apă.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”El contractul trebuia să îl încheie obligatoriu, tuturor, pentru
că le dă apă, practic.”
Domnul consilier Matei Florin:”Știți la ce mă refer.”
Domnul primar spune că nu știe.
Domnul consilier Matei Florin:”Materialele prezentate în hotărârea de consiliu local prin care s-a
hotărât înființarea serviciului de alimentare cu apă, are acolo și anexe de branșări.”
Domnul primar afirmă că erau groase teancurile de materiale și nu poate să subânțeleagă ce nu este
explicit.”
Domnul consilier Matei Florin:”Mă refer în mod normal, ar trebui să conștientizăm cu toții că
există acolo nominal branșările, deci, în aceea bază a făcut contracte de furnizare”.
Domnul primar afirmă că nu știe.
Domnul consilier Matei Florin:”Era bine să fie aici domnul Gliga Petruț că ne exemplifica mai
bine.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Situația branșărilor există, sigur.”
Domnul primar:”Pe ce bază s-au făcut contracte? I s-a dat un tabel?” Îl întreabă pe domnul
consilier Dan Ioan, fostul președinte al comitetului de apă.
Domnul consilier Dan Ioan spune că nu i-au dat niciun tabel, pe baza situației de la Niculiță.
Domnul primar spune că fostul tabel.
Domnul consilier Matei Florin:”Acolo vreau să ajung, pentru că de fapt acel tabel nu s-a făcut
printr-un proces verbal de predare primire între Comitetul de apă și serviciu. Este așa domnul
Dan?”
Domnul consilier Dan Ioan: ”Dar ei, departamentul acesta de apă, el mai branșa după aceea.”
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Domnul primar:”Departamentul de apă întradevăr, care ființa, deci compartiment la care erau două
persoane, Mitică și Niculiță, care făceau și branșările fără să mai fie sub tutela lor. Dar nici nu erau
sub tutela lor, că ei practic nu făceau altceva decât să sape șanțuri. Deci ei nu au făcut nimic, nici
măcar să pună un cot. Ei săpau șanțuri pur și simplu. Pentru că tot ce s-a pus acolo, țeavă, robineți,
contoare, totul e din bugetul comunei. Înafară de săpat de șanț, nu au făcut alte .... și servicii anexe,
că i-au transportat pe muncitori, în aceea a constat munca lor, săpăturile.”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu am înțeles de la dumneavoastră că inclusiv țeava din șanț este
achiziționată tot de către comitetul de apă.”
Domnul primar: ”Țeava din șanț? ”
Domnul consilier Dan Ioan:”Țeava din șanț, branșările, noi cumpăram și pe banii de la apă, a plătit
și primăria, am cumpărat de milioane de lei țeavă pentru apă. Nu mergeam noi după furtune?”
Domnul primar afirmă că acelea erau plătite pe facturi de la primărie.
Domnul consilier Dan Ioan: ”Pe facturi bineînțeles.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Și de unde s-au decontat?
Domnul consilier Dan Ioan: ”De la primărie. Noi doar mergeam după materiale.”
Au loc discuții dezorganizate.
Doamna Chirteș Elena-Veronica, inspector, spune că domnul consilier Matei Florin a întrebat-o în
ce bază s-a cuprins în inventar rețeaua și dânsul a zis că conductele nu apar.
Domnul primar zice ”cum să nu? Totul a fost pus de noi încă prin licitație publică făcută pentru
ele.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, spune că doar săpătura efectivă, atâta a făcut comitetul.
Domnul primar afirmă că ei doar au făcut munca efectiv și băgatul țevii în pământ l-a făcut tot ei.
Au săpat șanțul, au băgat țeava, au astupat –o .”
Domnul consilier Matei Florin: ”Atunci țin să vă menționez că din calculul rezultat în urma
încasărilor, acel metru de șanț, a costat 20 de lei, nu 10 lei.”
Domnul primar spune că cu toate materialele, cazări, tansport.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Pornind de la o treabă simplă și intrăm în istorie și nu facem
nimica, iar o luăm cea fost cum a fost, haideți să vedem, dacă domnul primar a zis mai înainte
ceva, am înțeles, haideți să încercăm dacă tot.... asta e treaba pentru care s-a făcut proiectul acesta,
să dăm o hotărâre prin care serviciul de apă să poată să i-a măsuri împotriva celor rău platnici și eu
zic așa, dacă dintre cei cu zero, cum zicea și domnul primar, să se intre în primul rând asupra
acestora, poate, auzindu-se că uite deja cei care nu au plătit nimic vor fi debranșați, poate cei cu
500, cu 400, cu 800, mai dă omul 200 și intră în legalitate. Practic pe noi asta ne interesează, să
recuperăm banii, nu istoria comitetului de apă și a serviciului de apă și a mai știu eu cine. Dacă
considerați, haideți să votăm, o hotărâre, pentru că Petruț a spus aici, el nu poate să-i debranșeze
decât în momentul în care are hotărârea noastră .”
Domnul primar: ”Prin faptul că e de notorietate, majoritatea membrilor din comitetul de apă, erau
și consilieri locali dintre ei, deci e de notorietate faptul că rețeaua de apă s-a construit cu aportul
Comitetului de introducere a apei , deci aproape 95% dacă nu 98% din rețele până anul trecut,
pentru că anul trecut deja nu s-a mai lucrat pe baza comitetului, s-a lucrat numai de la primărie.
Sunt făcute rețelele cu ajutorul Comitetului de introducere a apei, deci ei au făcut efectiv lucrările
de săpătură. Era contribuția cetățenilor pentru realizarea rețelei. De la bun început am zis că e
complicat să faci distincția între cel care a dat 1300, 1200 ..... eu am dat 1500 și așa s-a spus că de
ce acuma numai 1000, dar hai să îi luăm în prima fază pe cei cu 500, mie mi se pare de bun simț să
plătească toată lumea și cei care se leagă mâine, plătesc 500, e corect?” Domnia sa spune să fie
întrebați dacă au plătit 500 dacă nu să fie tăiați de la apă.
Domnul consilier Dan Ioan: ”Și dacă au plătit 800?”
Domnul primar spune că acela să nu fie tăiat de la apă, să se i-a o primă hotărâre .
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Domnul consilier Matei Florin:”Anul trecut când am luat hotărârea de 500 de lei pentru taxa
specială de racordare la apă, atunci chiar v-am propus să luăm ca și hotărâre 1500 de lei
raportându-mă la ceea ce au plătit ceilalți anterior și mi s-a părut că așa ar fi echitabil. Domnul
primar ne-a explicat atunci că acele persoane care se vor racorda de acum încolo, de fapt, ele nu au
în spate ani de consum de metri cubi de apă și atunci dacă noi astăzi debranșăm pe cei 30 și plătesc
500 de lei este corect? Consider că nu e corect, ei au consumat sute de metri cubi de apă în anii
anteriori.”
Doamna Chirteș Elena-Veronica inspector în cadrul primăriei, spune că a văzut pe listă vecin care
nu a plătit și are introdusă apa odată cu ea.
Domnul consilier Matei Florin:”De aceea am specificat ce să facem cu ...”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Florine, nu ai înțeles, eu nu am propus ca cel cu 800, sau cu
500, sau cu 400, să fie până la urmă debranșat, să se supună hotărârii noastre, dar să începem cu cei
cu zero, că sunt destui, să facem precizarea, să dăm o recomandare serviciului de apă:”pentru ăia
care au 800...”
Domnul primar spune să lase recomandările, pentru că nu face nimeni treaba aceasta.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”În proiect, eventual să facă precizarea ...”.
Domnul primar: ”Faceți hotărâre clară, articolul 1, articolul 2”.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Eu aș propune, pe cei care au avut zero, să li se
trimită înștiințări că în cazul în care nu plătesc în 30 de zile să li se taie apa.”
Domnul primar: ”Nu știm în ce condiții au fost branșați, că nu dețin niciun act și nu au plătiți cei
500 de lei. Este hotărâre de consiliu că nu se branșează nimeni fără plata taxei. Cel mai simplu,
sunt 30 de persoane.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Petra Zamfir spune că din punct de vedere legal nu se poate lua o hotărâre pentru
că sumele diferă de la un proprietar la altul .”
Domnul consilier Matei Florin:”Am specificat exact cum să se calculeze”.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”Nu este vorba de calcul, este vorba de valori diferite asta
vrea să zică și Zamfir, dar eu spun că dacă faci precizarea clară în proiect, ”în prima fază vor fi ..”.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Ce înseamnă prima fază?”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu am specificat așa:” în termen de 5 zile de la adoptarea
hotărârii...”.”
Domnul primar spune că ar fi foarte simplu proiectul de hotărâre în care se spune ”având în vedere
că există un raport al comisiei respective prin care sunt depistate 30 de persoane care nu au achitat
suma integrală de 500 de lei, conform HCL pe care o avem deja în vigoare, să se procedeze la
debranșarea acestor persoane.”
Domnul consilier Petra Zamfir:”E foarte bine așa, domnul primar.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”E foarte bună propunerea domnului primar.”
Domnul primar: ”Poate e un prim pas de ..”.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin: ”Ulterior pe ce bază îi branșăm? Pe taxa de 500?
Domnul primar întreabă care ulterior.
Domnul consilier Matei Florin: ”Ulterior, rebranșarea cum să se facă?
Domnul primar spune că cu plata taxei.
Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă cu plata taxei de 500 de lei? ”V-am explicat de ce nu
mi se pare corect?”
Domnul primar spune că aceasta era o soluție.
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu m-am bazat exact pe argumentele dumneavoastră de anul
trecut.”
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Domnul primar am înțeles argumentele, dar juridic dacă zice că nu e în regulă, nu e în regulă și
atuncea există prima soluție aceasta: ”domnule ai plătit taxă ca să fi branșat la rețea? Nu ai plătit,
atuncea jos, dă-ne în judecată sau chiar atacă hotărârea de consiliu. Noi o să o luăm în forma:
”având la bază raportul acesta, pentru că există persoane fără niciun leu plătit la serviciu...””.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Se anulează contractele făcute.”
Domnul primar: ”Se reziliază contractele și se debranșează de la rețea.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Și propuneți să-i branșăm cu 500?”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Să facem 1000.”
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Rebranșarea pesoanelor ăstora speciale, se face pe taxa de
1000 de lei.”
Domnul primar: ”Nu puteți pentru că vedeți, noi avem avizată înființarea serviciului cu taxa de 500
de lei.”
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Sau plătiți taxă de rebranșare și o taxă specială de încă
500, separat.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian prezintă modul în care procedează electrica.
Domnul primar spune că avem o astfel de sumă dar aceea e stabilită pentru neplata consumului de
apă.
Domnul consilier Matei Florin: ”Atunci putem să stabilim și pentru cei care au fost consumatori și
care nu au plătit, să le calculăm în medie 15 metri cubi de apă pe ... ”.
Domnul primar spune că nu poți.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Practic pe noi ne doar acuma, e problema asta, la branșare și
la rebranșare, nu la consumul de apă, că nici înainte nu am plătit apa...”
Domnul primar spune că e vorba de echitate până la urma, urmei.
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu v-am propus aceste aspecte pe care le-am discutat, rămâne la
latitudinea fiecăruia.”
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Ar trebui adusă hotărârea comitetului.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Procesul verbal, deci ne lipsește procesul verbal de constituire și
eventual eu vă propun să amânăm această hotărâre până vine și acel proces verbal.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”Dacă neapărat e nevoie, se întrunește comitetul și se
expune situația de fapt. Atuncea care este propunerea?”
Domnul consilier Matei Florin: ”Având în vedere că momentan ...”.
Domnul consilier Petra Zamfir spune că domnul primar a făcut o altă propunere.
Domnul primar:”Puteți să votați propunerea pe care v-o fac eu. Deci, ”Proiect de hotărâre privind
sistarea de la furmizarea apei pentru persoanele care nu au achitat niciun leu la rețeaua de
alimentare cu apă” care nu au achitat taxa aceea stabilită. Debranșarea. Dacă au chitanță, că au
achitat acei 500, bine, îi lăsăm pe tabel în continuare lângă ceilalți.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Oricum, proiectul de hotărâre include și acele taxe, care l-am
inițiat eu, așa că nu văd de ce ar trebui să votăm altfel.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Vezi că e încurcătură că noi am votat acuma branșarea la
500, acolo discutăm de 1000, a fost după aceea o branșare și cu 1500.”
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”La aia am renunțat.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Bine, am renunțat, dar aia a fost ceva real, faptic e un talmeș
balmeș.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Dacă azi aveam taxă de 1500 de branșare ...”.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan:”Da, dar avem 500.”
Domnul primar:”Atuncea îi lăsăm pe ăia 30 cu care putem începe în cel mai scurt timp să-i facem
să plătească .”
Domnul consilier Matei Florin: ”Și ulterior ce facem cu ceilalți?”
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Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Dacă tot se întrunește comitetul, nu poate să semnze
procesele verbale prin care tot au modificat taxa?”
Domnul consilier Matei Florin: ”Nu există.”
Domnul consilier Dan Ioan spune că există doar verbal.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru spune că au fost discuții de acuma 10 ani, nu știm cu ce
dată. Știm că în 2005 s-a constituit cu 1000 de lei, apoi nu se mai știe o dată de referință.
Domnul consilier Matei Florin: ”Ne-am raportat la 1000 de lei pentru că și domnul primar ne-a
adus argumente în martie prin care de exemplu, cei care erau în partea de sus a comunei chiar nu
își aveau rost să se racordeze atunci pe taxa de 1000 de lei pentru că nu avea presiune suficientă la
rețea astfel încât să poată fi deserviți acei beneficiari, atunci nu își aveau rostul. E de prisos să-i
punem acum de exemplu să plătească 1500 de lei.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”E o propunere făcută de domnul primar și Florin, tu
propui amânarea?
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu având în vedere că nu avem încă procesul verbal, astfel încât
să fim cu totul în legalitate oarecum din punct de vedere a celor prezentate de mine, eu v-aș
propune să amânăm această hotărâre, să primim și procesul verbal și atunci să o votăm în forma
prezentată.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Eu mai am a treia propunere: propun să se voteze
ce a zis domnul primar, ăia să îi debranșăm imediat și ce a propus domnul Florin, să continuăm
demersurile exact ca în proiectul acesta de hotărâre când vine procesul ăla verbal de la Comitetul
de apă.”
Doamna secretar: ”O dată inițiatorul hotărăște cu privire la proiectul lui de hotărâre iar domnul
primar inițiază un alt proiect? La asta v-ați gândit?”
Domnul primar: ”Noi vorbim de un singur proiect de hotărâre.”
Doamna secretar spune că așa a înțeles că proiectul de hotărâre al domnului Matei se amână până
la ședința următoare.
Domnul consilier Matei Florin:”Că nu avem procesul verbal.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Să-l amânăm, să vedem, acolo se pot debranșa 30
pentru că 30 ori 500 de lei sunt 150 de milioane care fac bine la comună.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că nici așa nu merge ”să te duci la om, vin la tine, îi iau
pe cei 30, vin la tine, după ce votăm pe a lui Florin, mai dai 500.”
Discuții dezorganizate.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Ar trebui să îi separăm pe ăia cu ..”.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Și ce să-i fac? Dacă a dat 500, 500 rămâne, nu mai poți, de
aia Florin vrea neapărat și zice să aștepte procesul verbal ca să meargă pe 1000.”
Domnul consilier Matei Florin:”Să fie legalitate.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Petra Zamfir: ”Ca să fie legalitate, propunerea domnului primar e cea mai bună
fiindcă noi avem hotărâre de anul trecut cu 500 de lei taxă de branșare. Dacă acele persoane nu își
plătesc taxa de 500 îi debranșează.”
Domnul consilier Matei Florin:”Domnule Petra, sunteți mulțumit, atunci e echitabil pentru toți?”
Domnul consilier Petra Zamfir:”E echitabil, pentru că cei care au plătit mai mult au folosit apa din
2005, nu au plătit niciun leu la nimeni, nimic. Și-au instalat-o atunci cu 1500 și nu au plătit la
nimeni nimic.”
Domnul consilier Matei Florin:”Și atunci vi se pare echitabil.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin:”Toți cei care și-au achitat taxa, au plătit minim 1000 de lei, cel
puțin 1000 de lei, că de aceea ne-am raportat la 1000 de lei. Nu discutăm de persoane care s-au
racordat pe taxa nouă, pentru că acele persoane nu au consumat apă ani la rând, necontorizat.”
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Domnul primar: ”Ideea mi-a venit de la Fane, care este în dilema Corneliană a ființei sale, în care
se zbate între datorie, să-și facă datoria față de enoriași și dragostea de ăia mai apropiați care au
plătit totuși niște bani, datorie și onoare cum ar veni, exact acolo se găsește Fane, ăia cu 800 de lei
și ăia cu zero lei și eu ți-am dat o sluție.” Îi spune domnului Matei. ”Ăia cu zero lei îi putem
încadra fără nicio altă formalitate în hotărârea aceea care ființează deja, ”domnule, dumneata ești
branșat la rețeaua de apă a comunei și încalci hotărârea consiliului local numărul și atuncea am
soluționat problema lui Fane, dilema presupune să alegi între două lucruri rele pe cel mai mic rău.
Dar la el e mult mai complexă dilema lui, că ăla care a plătit 800 și ăla care nu a plătit niciun leu, îl
poți aduce pe ăla care nu a plătit niciun leu la 500 și tot nu ai făcut dreptate .”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Nicicum nu am făcut dreptate, pe ăia care au
plătit 1300 și nu au plătit 1500.”
Doamna secretar spune că din moment ce este o hotărâre de stabilire a taxei, serviciul oricum le-a
trimis înștiințări, ce rost are să se mai adopte o hotărâre pentru acele 30 de persoane. Serviciul
trebuie să mergă să încaseze.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Petruț a spus aicea că el nu poate să debranșeze dacă nu are
hotărârea ailaltă, că practic ăia la care se referă erau branșați de către Comitetul de apă.”
Domnul primar spune că se poate lua o hotărâre de genul: ”Există o situație faptică, persoane
branșate, a constatat comisia, având în vedere raportul comisiei că există persoane care nu au plătit
niciun leu la rețeaua de apă și sunt branșați la rețea, să se comunice serviciului de apă sau să dăm
sarcină serviciului de apă să rezilieze contractele cu persoanele respective și să le debranșeze de la
rețea până la achitarea taxelor. Deci asta e o hotărâre care se poate propune acuma, pe moment și le
dăm termenele pe care le-ai prevăzut, 5 zile și 30 de zile.”
Domnul consilier Matei Florin:”Și în completare, rebranșarea pe 1000 de lei.”
Doamna secretar spune că această situație ar trebui constatată în fapt pe teren.
Domnul primar spune că ei în fapt au făcut asta.
Doamna secretar îl întreabă pe domnul Matei dacă au fost pe teren.
Domnul consilier Matei Florin:”Domnul consilier Matei Florin: ”Noi am analizat documentele.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”A fost Petruț pe teren la fiecare.”
Doamna secretar, spune că din moment ce a constatat serviciul și este hotărâre de consiliu local, să
o pună în aplicare.
Domnul consilier Matei Florin:”Adică să îi debranșeze mâine?”
Doamna secretar răspunde afirmativ.
Domnul primar: ”Având în vedere că erau deja branșați, la momentul înființării rețelei, având în
vedere constatarea comisiei, cei care nu au plătit niciun ban să fie debranșați de la rețeaua de apă.”
Domnul consilier Petra Zamfir: ”Trebuie dat un termen.”
Domnul primar spune că termenele sunt date, 5 zile și 30 de zile. Sunt 5 zile pentru înștiințare și 30
de zile pentru debranșare.
Domnul consilier Matei Florin:”Dacă își plătesc 1000 de lei, deci proiectul de hotărâre prevede
dacă plătesc .”
Domnul primar: ”Eu am zis că asta era o soluție urgentă pentru ăștia.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Și cu ceilalți ce facem?”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Florine, tu practic vrei la 1000 de lei, ăștialalți la 500 pentru
ce avem hotărârea asta acuma. Ce facem?”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu vreau să tratăm lucrurile în mod obiectiv.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Nu avem decât, domnule președinte, să supunem odată cine
vrea cu 1000 de lei sau a mai fost o discuție, cu 500 de lei să plătească din urmă și 500 de lei la
rebranșare, ar veni 1000. Dar dacă omul își plătește în termenul ăla de 30 de zile, practic nu îl mai
debranșezi numai dacă te duci să-l debranșezi îți arată chitanța. Deci a rămas cu 500.”
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Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”După câte văd, proiectul de hotărâre al lui Florin e
incomplet, nu putem, se amână.”
Doamna consilier Todoran Alina-Elena: ”Să avem hotărârea comitetului de apă .”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru:”Dar pentru ziua de azi se amână și pentru data viitoare
vedem.”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu propun să-l amânăm pentru ședința următoare, să avem
procesul verbal și după aceea supunem la vot.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin spune că a avut tot interesul să iasă un proiect de hotărâre cât mai
complet.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Ne învârtim în jurul unor persoane care nu au vrut
să plătească, dar nicidecum nu îi premiem pe ăia care au plătit.”
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului Matei Florin de a-și amâna proiectul de
hotărâre inițiat, până la ședința următoare, propunere care se adoptă cu 10 voturi „pentru”. Domnul
consilier Matei Florin dorește ca proiectul să intre pe ordinea de zi a ședinței următoare, din oficiu.
Nu s-a adoptat Hotărâre
La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea domeniului public al Comunei Ibănești,
Judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. Domnul primar prezintă expunerea de
motive și proiectul de hotărâre. Inițial când a fost prezentată schița, era vorba de un singur teren,
apoi s-a dezmembrat o parcelă aferentă grădiniței și parcela aferentă căminului cultural. Acolo erau
evidențiate două clădiri oarecum distincte pentru cămin cultural era o clădire și lângă el este o
anexă care e prăbușită, șopronul, iar la grădiniță este clădirea grădiniței și lângă ea o anexă. Se
introduc în domeniul public terenurile celor două clădiri, terenul aferent căminului cultural și se
introduc distinct valorile pentru cămin și anexă și distinct valoarea pentru sediul de primărie și
anexă. S-au făcut niște calcule după suprafață, valoare de impozitare și la bunuri imobile se
modifică pozițiile 5 și 38. Se abrogă poziția 39 din anexă. Deci, s-a introdus teren în domeniul
public iar la clădiri le-am schimbat destinația și denumirea.
Discuții:
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că e ceva normal, să se poată face investiții.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care
se aprobă cu 10 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 59/07.08.2017
Alte discuții
● Clarificări proiecte
Domnul primar, aduce la cunoștiință consilierilor faptul că s-au primit clarificări la cele
două proiecte, una privind justificarea cu scaunele, erau 250 de scaune în proiect și pianul, să
justificăm la ce sunt bune. Scaunele, sunt degradate cele existente și se înlocuiesc iar la căminul
din Ibănești sat, avem încă o problemă suplimentară, pentru teren, suprafața de clădire aferentă
CEC-ului și poștei de acolo, nu finanțează banca respectivă și atuncea partea necesară de cheltuieli,
pentru că de exemplu pentru partea aceea unde este CEC-ul nu se mai presupune anvelopare pentru
că e făcută anveloparea de către ei. Se va înlocui țigla ca să fie de același fel și acelea vin cheltuieli
neeligibile pentru proiect și se suportă din bugetul local. Adevărul este că ne aduc venituri, 500 de
euro pe lună aduce CEC-ul venituri din chirii. Poșta aduce zero. Ei ființează acasă la Florea. Vor să
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o desfințeze de tot.
● Despre investiții
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian ar dori să se facă niște demersuri, dacă se poate pe
anul viitor un proiect în buget să se cuprindă niște bani, ”să intrăm în discuții, pentru o parcare la
Ibănești Pădure la cămin. Este grădina aceea care intră din Tireu până în spatele căminului, să
facem un schimb de terenuri, să-i dăm teren, să-i dăm bani, să-i dăm pădure, să-i dăm ceva la
parohie, să adunăm oamenii în adunare generală cum se fac adunările generale, să punem problema
asta oamenilor .... pentru o parcare, să o amenajăm noi, ar trebui luat în considerare. Spune că
atunci când sunt nunți nu încap mașinile. Dacă s-ar ceda în spatele căminului de către locuitorii
comunei, ei ar lua o hotărâre, consiliul parohial, parohia, ”vindem terenul ăla primăriei” și să îl
cumpărăm cumva, ar fi foarte bine pentru Ibănești Pădure. Sunt mai multe sate acolo, Ibănești
Pădure, Pîrîu Mare, Tireu, Tisieu, toate satele acestea beneficiază.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că toate satele, toată comuna.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Ar putea mai bine să ne cedeze dincolo, către școală.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian spune că oriunde ar fi bine.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan zice că are și biserica
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Da, are și biserica și școala. Le spui oamenilor, le faci o
expunere de motive ca lumea. Să vedem dacă le cerem, poate vor.”
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru:„De vrut sigur vor dar nu știu care-i prețul.”
Domnul primar: ”Prețul nu poate fi decât ăla just. ..... prin expropriere.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Care ar fi învestițiile de bază care trebuie să le facem noi
anul viitor aici la Ibănești?”
Domnul consilier Matei Florin:”Prin expropriere sau putem prin donație dacă consiliul local...”.
Domnul consilier Petra Zamfir spune că prin donație nu îți dă nimeni.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Dar un schimb de terenuri.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Când facem bugetul pentru anul viitor.”
Domnul primar: ”Vezi că ar trebui făcut și la Dulcea, acolo, o expropriere particulară, să facem o
parcare, că și acolo parchezi destul de greu.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Acestea sunt investițiile care ar trebui făcute în principal.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”La biserică?”
Domnul primar spune că la biserică pentru că la cămin este destul.
Domnul Gliga Olimpiu spune că la casa parohială nu au loc nici măcar de un decantor, acolo nu dă
nimeni nimic.
Domnul primar afirmă că e expropriere, nu e vorba de dat, e vorba de expropriat, acolo nu mai
depinde de voința celui care este expropriat.
Au loc discuții despre expropriere.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan: ”Domnul primar, ce s-ar putea face totuși cu procesul acela
verbal în care dumneavoastră și cu fostul vice ați semnat că i-am dat 14 milioane cât era atuncea,
pe o arie și jumătate? Are putere juridică documentul acesta?”
Domnul consilier Matei Florin:”Eu vă propun în prima fază să facem o adresă bisericii Ortodoxe
de la Ibănești Pădure și Consiliului Eparhial, prin care să le solicităm să ne facă o ofertă de preț,
poate este mai ieftină decât exproprierea și mai rapidă.”
Domnul primar: ”Normal că asta e procedura, numai că exproprierea se parcurge dacă nu există
cale amiabilă.”
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Putem pune în față siguranța cetățeanului.”
Domnul primar spune că se gândește dacă la Zimți au spațiu de parcare pentru că este cabana aceea
de lângă mănăstire.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian afirmă că și acolo se poate face expropriere, dânsul a donat
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acolo două arii.
Domnul consilier Matei Florin:”De data aceasta corelez și luăm în calcul așa cum am discutat la
proiectul în momentul în care am cumpărat terenul de la Ibănești Pădure și vă propun domnul
primar, eventual să faceți un sondaj acolo, la enoriașii de la Ibănești Pădure, să spună dacă ei sunt
de acord să dea de data aceasta cu un leu terenul de acolo.”
Domnul primar: ”Deci să facem un sondaj de opinie?”
Domnul consilier Matei Florin:”Da, și să întrebați de data aceasta, că avem timp, de data asta
timpul este de partea noastră, nu? Așa cum atunci nu l-am avut. S-ar putea face un sondaj de opinie
să vedeți, oamenii sunt de acord să dea la prețul de un leu pentru parcare?”
Domnul primar spune că sondajele de opinie sunt secrete, confidențiale, doar rezultatul este public.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: ”Poate atuncea știm dacă le trebuie la oameni să facem,
dacă nu, nu.”
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian:”Dacă izbucnește un incendiu la o casă mai în jos de cămin,
cum trece mașina pompierilor în seara când e nunta?”
Domnul consilier Petra Zamfir spune că podul de la Podul Runcului este degradat.
Domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă nu îl face Romsilva.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru spune că demersuri sunt, că se lucrează la o dezmembrare.
Domnul primar afirmă că acuma se așteaptă întăbularea.
Au loc discuții despre repararea podului de la Ibănești Pădure.
● Despre poduri
Domnul Gliga Olimpiu, ridică problema podului de la Checiu.
Domnul primar spune că nu știa, trebuie anunțat, pentru că nu știa că au putrezit podelele.
Domnul Gliga Olimpiu spune că sunt făcute găuri.
Domnul primar îl întreabă pe domnul Gliga Olimpiu dacă dorește să facă un proiect ca cel de la
Bozon și pentru acel pod? Le recomandă celor din zonă să-și mute circulația pe podul de la Bozon.
Domnul consilier Gliga Dumitru-Vasile, întreabă ce s-ar putea face altceva acolo, o altă propunere?
Domnul Gliga Olimpiu spune că tot de podele că nu ai ce face.
Domnul primar afirmă că se face pod asfaltat la Bozon și drum asfaltat până acolo sus.
Domnul Gliga Olimpiu spune că trebuie reparat și acel pod.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă poșta de ștejar nu ar ține?
Domnul consilier Gliga Olimpiu spune că acuma este poștă de brad.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, zice că nu ține nu știu cât, dar ține cinci, șase ani.
Domnul primar spune că atunci când o să-i vină rândul la acel pod, o să fie schimbat.
● Despre lemne
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian afirmă că o să fie o problemă, Guvernul vrea să
inițieze o hotărâre ca tot ce confiscă Romsilva să intre în patrimoniul comunelor.
Domnul primar spune că șase metri steri au zis că ne dau gratuit.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru zice că la altceva se referă domnul Todoran.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Tot ce va confisca Romsilva sau poliția.”
Domnul primar spune că atâta au confiscat, șase metri steri.
● Despre deșeuri
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru zice că vecinele dânsului, cu deșeurile, i-au spus de câteva
ori că cei de la salubritate nu vor să le i-a decât nouă sau zece saci.
Domnul primar povestește despre modul în care respectivele adună deșeurile și spune că s-a gândit
la o soluție să se vorbească cu medicii lor de familie să dea o recomandare pentru a fi internate la
psihiatrie, este o boală mintală, efectiv.
● Despre cadastrare
Domnul consilier Matei Florin îl roagă pe domnul primar să detalieze proiectul legal de cadastrare
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pentru că a văzut că e prevăzut.
Domnul primar informează că s-a încheiat contractul cu cadastru ca să intre banii în buget, ”ei ne
finațează, sunt regule de plată, noi ar trebui să căutăm o firmă de cadastrare, să întăbuleze
terenurile, am făcut parcele, recomandarea a fost pe limite naturale până în 100 de hectare, din
păcate suprafețele noastre sunt foarte mari, pe limite naturale nu am găsit, până la 300 – 500 de
hectare cam așa, comuna e una dintre cele mai mari din județ, adică prima ca mărime
administrativă din județ. Am mers cu media de 300 de hectare dar, cine ia o lucrare trebuie să o
ducă pe parcela respectivă până la capăt. Dacă vin 100 de parcele identificate, deci făcute după
regulamentul acela și după aceea o plătește și plata pentru o parcelă este de 60 de lei cu TVA-ul
inclus. Nici nu vor să audă vreunul dintre topografi care fac o măsurătoare de câte 800 de lei, 1000
de lei și lor le dă 60 de lei. Nu știm dacă vom găsi. Sunt întradevăr zone de câmpie unde parcelele
sunt ca pe tabla de șah făcute cu împroprietăriri și acolo e mult mai simplu pentru că fac o poză
aeriană, îi cheamă la birou, îi identifică...”.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă oamenii nu vor să contribuie.
Domnul consilier Matei Florin: ”Eu asta vroiam să vă întreb, partea de cofinanțare nu este
prevăzută în contract? E doar extravilan? Domnul Farcaș Sebastian ne-a informat într-o ședință că
noi aveam două posibilități, partea de extravilan sau partea de cofinanțare, în care să prindem și
intravilanul, chiar dacă stabileam un leu finanțare din bugetul local.”
Domnul primar: ”A fost vorba că se modifică legislația, că ne dă voie să cofinanțăm, dar
deocamdată, nimic, niciun leu nu se poate cofinanța.”
Domnul consilier Matei Florin:”Și se poate cadastra doar extravilan?”
Domnul primar: ”Nu. Se poate tot, dar sectoarele respective care le avem în contract, sunt pe
extravilan, acestea, toate sunt pe extravilan.”
Domnul consilier Matei Florin:”Ne spunea că de fapt sunt două opțiuni în contract.”
Domnul primar spune că acestea sunt pe extravilan.
Domnul consilier Matei Florin:”Știu, dar să înțeleg că legislația astăzi e doar proiect că poate fi
cofinanțat?”
Domnul primar: ”E doar proiect. De altfel se discută despre cofințarea aceea de la începutul anului,
de la 1 februarie, știu că și la Asociația Comunelor când am fost s-a dezbătut problema cofinanțării,
s-a zis că se va băga în buget, nu se poate. Era o chestiune din asta de politică de a finața o lucrare
din bugetul local în beneficiul omului cumva. Și eu fac de la bugetul de stat aceași lucrare și le-a
dat voie să facă, dar nouă nu ne-au dat încă voie să cofinanțăm.”
Domnul consilier Matei Florin: ”Am înțeles că era opțiunea prin asociația în care noi suntem
membrii. ... A fost o hotărâre în care am aderat la o asociație nou înființată în urmă cu vreo două,
trei luni, exact în ideea aceasta.”
Domnul primar:”Valea regilor. Am zis să angajăm o persoană pe asociația aceea.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă taxele nu sunt tot taxe. Taxele care se
plătesc pentru cadastrare.
Domnul primar spune că trebuie să îți dea gata întăbulat terenul.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian se referă la taxele care se plătesc la stat.
Domnul primar spune că erau scutite.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă, atunci ce e așa mult să faci o parcelă, un
desen pe calculator, primesc 50 de lei.
Domnul primar spune că nu le convine.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe ce soluții am putea adopta.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, a înțeles că, în parcela respectivă, sunt jumate care nu știi
al cui e terenul și nu sunt dispuși să ...
Domnul primar spune că pe unii nici nu îi interesează.
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Au loc discuții despre taxe de întăbulare.
Domnul consilier Matei Florin:”Ar trebui să vedem dacă sunt oferte pe SEAP pentru întăbulări în
baza contractelor de la ANCPI.”
● Despre lemnele de foc
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe dacă se mai face ceva cu lemnele de foc.
Domnul primar spune că s-a modificat codul silvic și s-a solicitat o situație, să dăm câte cereri sunt,
ce necesar de lemne este la nivel de comună, până la 15 august, să identificăm persoanele care
dețin pădure pentru că nu le mai dă lemne la cei care au, să vedem ce putem asigura noi și diferența
să o asigure silvicul.
Domnul consilier Matei Florin: ”De exemplu, partizile care nu se iau la licitație considerăm că le
putem asigura?”
Domnul primar spune că nu.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că legea spune clar, ”primăriile, UAT-urile, nu au
voie să vândă accidentale și secundare .
Domnul primar spune că ne bate piața, Romsilva.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că tot asta se întâmplă și la Romsilva, nu mai pot
nicio răritură până nu asigură necesarul la populație, asta nu înseamnă că dacă primăria Ibănești nu
are nevoie, poate are primăria Beica, pentru că dacă primăriile din jurul Ocolului Silvic Gurghiu au
asigurat necesarul, dă la Beica, Voivodeni.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că ar fi bine să facă statul lucrurile de genul
acesta.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că pe anul viitor se blochează, nu o să se mai facă
nici atâta. Ocolul Gurghiu are secundare undeva la 20 de mii, 30 de mii de metri cubi. Deci ca să
exploatezi 20 de mii, 30 de mii de metri cubi era ca un sector de exploatare, cât făcea sectorul
Lăpușna. De unde logistică?
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că cei care exploatau până acuma, vor
exploata și de acuma încolo pentru că au logistică, dar nu îl mai vinde, îi dă doar exploatarea.
Au loc discuții despre prețul din deviz la exploatare.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, spune că lemnul de foc de rășinose ajunge la 120 de lei.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că lemnul de rășinoase are putere calorică mai
mare decât lemnul de fag.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe până la urmă de unde se pot lua lemne pe
toamnă.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că după cât știe la partida autorizată se lucrează, se
livrează săpămânal
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Gliga Vasile-Dumitru

Secretar,
Todoran Codruța-Alexandrina
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