ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Nr. 1257 din 08.02.2018
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 2 februarie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsește domna
Antona Alina. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: Chirteș Veronica, Mircea Roxana-Ioana,
Todoran Doris, Man Nicoleta-Lenuța, Costa Dumitru, Petra Florin,Todoran Ioan, Farcaș Sebastian,
Gliga Delia-Maria, Gliga Zaharie, Petra Florin-Daniel, Blaga Grigore-Ioan, Adina Branciulescu,
Chirteș Teodor, Suceava Floarea.
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 ordinară pentru data de 02.02.2018, orele 16.00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2018;
Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu, întreabă dacă sunt completări la ordinea de zi.
Domnul primar completează ordinea de zi cu următoarele proiecte :
2.Proiect privind aprobarea aprobarea ,,Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei
Ibănești,,;
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului majorării indemnizației de care beneficiază
primarul pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europenea nerabursabile;
Nefiind completări, președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi, care se aprobă în
unanimitate cu 12 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal
se adoptă cu 12 voturi „pentru”.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
Domnul primar îi prezintă pe delegați sătești care au fost aleși în cadrul ședinței din data de
04.02.2018 și le urează bun venit noilor delegate sătești pentru satele, Ibănești Pădure domnul
Chirteș Teodor iar pentru Pîrîu-Mare doamna Suceava Floarea.
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La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2018;
Domnul primar menționează faptul că proiectul de hotărâre a fost supus dezbateri publice și
doamna Adina Branciulescu chiar a făcut apel la populație pentru a veni cu propuneri. S-au facut
unele modificări de la proiectul inițial datorită unor propuneri din partea consilierilor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu noile modificări făcute proiectului, detaliat
cu partea de cheltuieli și venituri. La partea de venituri este suma de 14.276.000 lei iar la partea de
cheltuieli suma de 17.357.000 lei.
Au loc discuții
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru dorește să stie dacă la sistemele de supraveghere
sunt cuprinși banii? Domnul primar îi răspunde că anul acesta nu au fost prinși bani doar pentru
întreținerea și repararea lor. Domnia sa menționează faptul că în luna decembrie au fost înlocuite
camerele cu unele mai performante cu rezoluție mai mare să se vadă mai bine.
Domul consilier, Matei Florin întreabă cei 62.000 lei de la Școală, decontări de plăți?
Domnul primar îi explică că nu este făcut recepția pentru reabilitare, deoarece când s-a întrunit
comisia de receptive autorizația de construire a expirat iar noua autorizație durează pentru că este
nevoie de avizul Consiliului Județean Mureș.
Domnul consilier,Todoran Mircea, vrea să facă o propunere pentru tineret, deoarece s-a
modificat Codul Silvic și să înceapem demersurile pentru preluarea terenului de la Lăpușna. Sunt
niște fonduri europene și ar fi păcat să nu folosim banii .
Au loc discuții în legătură cu Tabăra Lăpușna.
Domnul consilier, Petra Zamfir afirmă că sunt bani puțini cuprinși la drumuri deoarece
sunt foarte multe drumuri care sunt stricate și oamenii merg la servicii cu mașinile, cu copii la
școală, merg pe jos măcar la următoarea rectificare să fie cuprinși bani. Domnul primar îi răspunde
afirmativ și speră ca la următoare rectificare să fie cuprinși mai mulți bani.
Domnul consilier, Todoran Mircea întreabă dacă se mai poate depune proiecte pentru
drumuri,sesiuni noi pentru proiecte?
Domnul primar îi răspunde că până în 2020 nu se mai poate depune proiecte deoarece s-a
terminat sesiunea de depunere .
Au loc discuții dezorganizate.
Președitele de ședință, domnul, Gliga Olimpiu, prezintă o problemă și anume faptul că
stația de autobus de la Dulcea este tăiată și se aude când bate vântul până în biserică. Au loc
discuți pe tema aceasta.
Domnul primar spune că sunt două stați cu probleme, puncte sensibile, cea din Dulcea și
cea de la podul Hodacului.
Au loc discuții dezorganizate.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre,
care se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13/08.02.2018.
La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află proiect privind aprobarea aprobarea ,,Planului
de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Ibănești,,;
Domnul primar îi dă cuvântul domnului Petra Florin, șef SVSU care prezintă planul cu
modificările suferite după care domnul primar prezintă alunecările de teren Tireu, Blidireasa și
Zimți, muniție, inundați, avalanșe nu sunt înregistrate.
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Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14 /08.02.2018.
La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află proiect de hotărâre privind stabilirea procentului

majorării indemnizației de care beneficiază primarul pentru implementarea proiectelor finanțate
din fonduri europenea nerabursabile;
Domnul primar prezintă faptul că s-a modifict legea și că în vară s-a dat Legea 153/2017,
prin care primarul și viceprimarul beneficiază de spor, ,,se amjorează salaru cu 25%,, pentru
proiecte cu fonduri europene în implementare. În luna decembrie a venit o OUG 91/2017 privind
modificarea și completarea Legi nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, prin care echipei de proiect poate beneficia de sporuri de până la 50% dar s-a modificat la
primar și viceprimar cu până la 25% astfel contabilitatea solicit un act administrativ dar consiliera
juristă a depistat că nu poate acorda prin dispoziție. Asfel comisiei de proiect a stabilit prin
dispoziție procentul, inclusive viceprimarului, dar pentru primar trebuie luată hotărâre prin care să
se stabilească de către Consiliul Local procentul de care beneficiază pentru că s-ar fi intra în
conflict de interese
Domnul consilier,Matei Florin, propune ca indemnizația să fie de 25%.
Președintele de ședință supune la vot propunerea care se adoptă cu 12 voturi ,,pentru,,.
Întrucât nu mai sunt alte propuneri, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15/08.02.2018.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Gliga Olimpiu

P. Secretar,
Man Ancuța-Nicoleta
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