ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti

PROCES-VERBAL
Nr. 2270 din 12.03.2018
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 12 martie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie și cei doi delegați
sătești, lipsește domnul viceprimar Gliga Marius Cristian. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: Todoran Doris și Man Nicoleta-Lenuța.
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 12.03.2018, orele 9.00 la sediul
Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea HCL nr. 103/28.12.2017 privind
aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiția „Dotarea Compartimentului
”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei
Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor
de salubritate și deszăpezire”
2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.104/28.12.2017 privind
implementarea proiectului „Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice
Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș
cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și
deszăpezire”

3.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2016 privind aprobarea
modificării HCL Ibănești nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei și a
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești cu
modificările și completările ulterioare.

4.

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Primăriei comunei Ibănești.
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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.
La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
103/28.12.2017 privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiția „Dotarea
Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei
Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și
deszăpezire”
Domnul primar Dan Vasile Dumitru readuce la cunoștința consilierilor faptul că prin
intermediul GAL Prietenia Mureș Harghita s-a depus pentru finanțare un proiect pentru achiziția unui
utilaj de deszăpezire. Proiectul a fost depus, cu documentația cerută, însă cei de la AFIR au cerut
explicații suplimentare cum ar fi: să prezentăm Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului
public administrativ – întreținere, organigrama serviciului și numărul de angajați întrucât avem
prevăzut în proiect crearea unui loc de muncă deservent utilaj. La faza aceasta ar putea fi lăsat să-l
realizăm și să-l punem la dispoziție în momentul în care ne dă utilajul.
La un alt punct ni se cere să comunicăm lista cu mijloacele fixe ale comunei cu ce utilaje mai
avem. Avem utilaje similare. Buldo-excavatorul. În acest caz nu luăm punctaj. Noi am depus lista și
este chiar evidențiat, cu markerul în ea, dar acum dacă ne-au solicitat-o, o mai trimitem o dată și
evidențiem cu marker utilajele din lista.
La punctul nr. 3 solicită să identificăm poziția din inventarul domeniului public unde apare
terenul aferent primăriei deoarece aici va fi parcat utilajul pentru care se solicită finanțare.
La punctul nr. 4 - caracteristicile utilajului descrise în memoriul justificativ întrucât, când am
depus documentația am găsit o singură ofertă pentru un astfel de utilaj și avea parametrii ficși de ex:
capacitate cilindrică 1209, înălțimea de ridicare 1,73 m etc. Ni se solicită să dăm baremurile minime și
maxime pentru a nu se credea că se tinde către un singur ofertant.
Acesta este motivul pentru care s-a convocat ședință extraordinară deoarece trebuie să ne
încadrăm cu răspunsul pentru a fi transmis la AFIR până la data de 13 martie.
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Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.

103/28.12.2017

privind

aprobarea

Memoriului

Justificativ

pentru

investiția

„Dotarea

Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei
Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și
deszăpezire”
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 20/12.03.2018.
La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.104/28.12.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice
Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj
multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și deszăpezire”
Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind Proiect de
hotărâre pentru modificarea HCL nr.104/28.12.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea
Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei
Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și
deszăpezire”
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 21/12.03.2018.
La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află Proiect de hotărâre privind modificarea HCL
nr.49/2016 privind aprobarea modificării HCL Ibănești nr.42/2013 privind aprobarea organigramei
primăriei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești cu
modificările și completările ulterioare.
Domnul primar Dan Vasile Dumitru aduce la cunoștința consilierilor faptul că la Serviciul
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare s-a eliberat un post, cel care era ocupat de domnul Anton
Ioan. Postul este vacant, într-adevăr. Postul trece la Serviciul public administrativ însă nu va fi ocupat
decât la momentul la care ni se aprobă achiziționarea utilajului, după cumpărarea utilajului și bugetarea
postului pentru că nu putem scoate la concurs postul dacă nu-i asigurăm salarizarea. Astea sunt
excepții. Putem să modificăm fondul de salarii pentru posturi nou înființate, mai ales pe fonduri
europene, e voie să modificăm fondul total anual de salarii. Probabil că atunci când se rectifică
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bugetul, în trimestrul III vine și utilajul respectiv și modificăm bugetul cu suplimentarea banilor la
salarii pentru postul acesta.
Domnul Matei Florin: „La Serviciul de apă rămân numai 3 posturi”.
Domnul Dan Vasile Dumitru: „Rămân 4 că erau 5 posturi”.
Domnul Todoran Ionel: ”Dacă s-ar aduce o persoană care să lucreze și pe buldo-excavator ar
avea de lucru tot timpul anului”.
Domnul Matei Florin: „Bine, scăderea numărului de posturi, asta scade cheltuiala cu salariile,
pe de altă parte la Serviciul de apă și canalizare, din punctul acesta de vedere.”
Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea HCL
nr.49/2016 privind aprobarea modificării HCL Ibănești nr.42/2013 privind aprobarea organigramei
primăriei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești cu
modificările și completările ulterioare.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 22/12.03.2018.
La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiect de hotărâre privind completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei comunei Ibănești.
Domnul primar specifică că nu va citi tot regulamentul, doar dispozițiile generale. În cadrul
acestui Serviciu (Administrativ-Întreținere) nu era prevăzut un astfel de utilaj și că se va ocupa și de
spălarea străzilor, deszăpezire și așa mai departe, acestea fiind completate în Regulament.
Domnul primar ne reamintește structura organizatorică a primăriei, la conducerea primăriei se
află Primarul, Viceprimarul, Secretar, apoi personalul de execuție din cadrul Compartimentului
Financiar-Contabil, Impozite și taxe; Compartimentul Resurse umane; Compartimentul Achiziții
Publice și Urbanism; Compartimentul Relații cu Publicul aici fiind mai multe puncte dar le
îndeplinește o singură persoană, doamna Cazac Ioana, fond funciar domnul Blaga; Asistență socială
momentan este dat la o firmă (externalizată) care se ocupă; Serviciul Public Comunitar Local de
Evidența Persoanelor atribuțiile fiindu-i delegate domnișoarei Man Ancuța-Nicoleta, colega aflându-se
în concediu de maternitate. Însă acest post a fost scos la concurs, fiind bugetat deoarece există o lipsă
de personal.
Mai avem Stare civilă, Audit, Arhivă, Consilierul personal al primarului, SVSU, Serviciul public
Administrativ-Întreținere, Aparatul Permanent al Consiliului Local.
Domnul primar citește activitățile care vor fi îndeplinite de către personalul Serviciului public
Administrativ-Întreținere: salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, pavoazare, deratizare,
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dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare, întreținere și vidanjare, amenajare și întreținere
parcuri și zone de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic. Acestea sunt modificările
aduse la regulament.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 23/12.03.2018.
Au loc alte discuții:
Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă la ședința ordinară se va stabili prețul la apă, în
acest caz ar fi bine să participe la ședință domnul Gliga Petruț, șef serviciu ca să prezinte niște
indicatori tehnico-economici, deoarece raportul prezentat nu are un temei atât de clar, referitor la ce și
cât s-a încasat și la cantitatea de apă consumată.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru: „ Mie mi-a explicat toate astea. ”
Domnul consilier Todoran Ionel spune „ Să vină în fața noastră să ne explice și nouă”
Domnul primar spune că se va dezbate în următoarea ședință, dacă documentația va fi finalizată
de către consultant.
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
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