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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr. 4.404  din 11.05.2018 
  

 

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

loc în data de 11 mai 2018. 

            La şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsesc: Doamna 

Anton Alina-Elena, domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian, domnul Gliga Olimpiu și domnul Dan 

Nicolae-învoit. În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

            La şedinţă mai participă doamna Todoran Doris angajă a primăriei:.  

            Şedinţa este condusă de către domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian. 

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

Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 11.05.2018, orele 9.00 la sediul 

Primăriei Ibăneşti, cu următoarea 

 

ordine de zi: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și prețul de pornire a masei lemnoase; 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian completează ordinea de zi cu următorul proiect de 

hotărâre: 

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase direct către 

populație și folosirea pentru nevoile locale ale instituțiilor din comună a unor cantități de lemn; 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”. 

 Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal 

se adoptă cu 9 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 modul de valorificare și 

prețul de pornire a masei lemnoase; 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian,  prezintă consilierilor faptul că sunt două adrese de 

la Ocolul Silvic Gurghiu, în prima sunt trei partizi și trebuie să se stabilească prețul de exploatare la 

partizi și modul în care să  fie exploatate. 

Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind modul de 

valorificare a masei lemnoase și prețul de pornire. 

Domnul consilier, Gliga Vasile-Dumitru, afirmă că este vorba în jur de trei m3, din discuțiile 

avute și cu domnul primar și din ce a prezentat domnul viceprimar este vorba despre 1000 de m3, să 

mai rămână și pentru populație și pentru nevoile locale, să fie valorificate către populație prin prestări 

servici iar diferența să fie valorificată ca masă de lemn pe picior. Sunt șanse mari să se vândă la un preț 

bun partida. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, întreabă consilierii dacă au propuneri sau 

modificări. Nu sunt. 

Domnul consilier, Bloj Cosmin dorește să știe dacă se știe ceva despre partida care s-a luat cu 

un preț scump. Răspunsul fiind afirmativ  iar  domnul consilier  Gliga Vasile-Dumitru, spune că este 

vorba despre partida de pe Valea Iepii care a fost luată spre exploatare în tranșă în luna aprilie. Prima 

rată aferentă luni aprilie a plătit-o iar factura pentru luna mai, să sperăm că o să se rezolve. 

Au loc discuții despre firma de exploatare. 

Domnul consilier Todoran Ionel întreabă ce tip de lemne sunt cele care se propun spre vânzare, 

foioase? 

 Domnul consilier, Gliga Vasile-Dumitru îi răspunde că este fag - răritură iar zona este Florești, 

cum urci pe Valea Iepii la prima ramificație, la stânga.   

Au loc discuții legate de stabilirea prețului pentru populație care rămâne la fel. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 37/11.05.2018. 

          

      La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de 

vânzare a masei lemnoase direct către populație și folosirea pentru nevoile locale ale instituțiilor din 

comună a unor cantități de lemn; 
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Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind stabilirea 

prețului de vânzare a masei lemnoase direct către populație și folosirea unor cantități de lemn pentru 

nevoile locale ale instituțiilor din comună. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, prezintă consilierilor că în adresa primită de la  

Ocolul Silvic Gurghiu  referitoare la prețul aprobat spre vânzare din partida 6092 UP9 UA 21 AB, 

domnul viceprimar le comunică consilierilor partida fiind de lemn de foc,  iar partida este lângă cea 

pentru care a fost luată deja hotărâre în luna ianuarie și unde prețul a fost stabilit la 132 lei/mst și 205 

de lei pentru lemn de celuloză. Este aceeași procedură. 

Domnul viceprimar motivează completarea acestui punct de pe ordinea de zi deoarece astăzi 

este licitația și trebuie dat răspuns la Ocolul Silvic Gurghiu. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 38/11.05.2018. 

 

Diverse discuții: 

 

 Domnul consilier, Bloj Cosmin prezintă faptul că în anul Centenarului României, primarii și 

consilierii locali din peste 100 de localități din Republica Moldova, au votat în consiliile locale 

,,Declarații de Unire" prin care își afirmă dorința de unire cu Patria Mamă - România. 

În semn de prețuire pentru dorința de unire manifestată de cele peste 100 de localități 

moldovene, prin declarații de unire adoptate de consiliile locale, un act curajos plin de încărcătură 

istorică ce reprezintă  temelia viitorului  nostru comun, consider că instituția Consiliului Local 

Ibănești, prin reprezentanții săi, indiferent de opțiunea politică, trebuie să declare susținerea Uniuni 

Republicii Moldova cu România, printr-o Declarație de Unire, celebrând astfel anul Centenarului.    

Îi dă cuvântul domnului consilier, Ciorăneanu Ștefan care reamintește despre unirea din 1917 și 

1918 după care domnul viceprimar face remarca privind această declarație este o inițiativă a domnului 

consilier, nu este o inițiativă de la Guvernul României și ar trebui să vedem mai întâi cum este situația 

pe țară? Domnul consilier, Bloj Cosmin îi răspunde zicându-i că este doar o declarație simbolică. 

Domnul consilier, Petra Zamfir dorește să știe dacă au mai fost făcute declarații de acest gen și 

prin apropriere? Domnul consilier, Bloj Cosmin îi răspunde afirmativ și anume, comuna Hodac. 
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Domnul consilier, Matei Florin reamintește faptul că tocmai de aceea se face vizita la Chișinău, 

în semnul centenarului și întărește acest fapt. 

Domnul viceprimar întreabă consilierii dacă sunt probleme, cu drumurile din comună, șanțuri 

etc. și amintește că s-a pus piatră pe drumuri. 

Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan dorește să știe care este situația actuală, clară a extinderii 

canalizării și dacă sunt șanse pentru a se finaliza? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, spune că miercuri a fost predat amplasamentul 

pentru  drumurile din comună în pentru începerea lucrărilor la modernizarea acestora. Străzile pe care 

urmează să fie lucrări pentru canalizare nu au fost predate. Contractul pentru canalizare a fost semnat 

de două săptămâni. 

Au loc discuții dezorganizate. 

S-au mai discutat probleme cum ar fi : indicatoare străzi care trebuie repuse pe stâlpi deoarece 

au fost rupte de vântul puternic care a fost în ultimul timp. 

Domnul consilier, Gliga Vasile-Dumitru reamintește problema drumurilor care trebuie să fie 

pietruite și că mai întâi trebuie să fie curățate șanțurile apoi să fie pietruite.  

  

Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                         P. Secretar, 

                     Chirteș Emilia                                                                        Man Ancuța-Nicoleta 

 

 

 

 

 


