ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Nr. 1562 din 16.02.2018
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 16 februarie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsește domna
Antona Alina și domnul Todoran Mircea. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: Todoran Doris, 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 16.02.2018, orele 9.00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor /tarifelor la apa potabilă produsă, transportată și
distribuită și a tarifelor la canalizaare-epurare pentru comuna Ibănești jud. Mureș pentru ,,Serviciul
Public de Alimentare cu apă și canalizare" ;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a suprafeței de 1 mp, din spațiul aparținând domeniului public al comunei;
Domnul primar retrage punct nr.1, Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor
/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifelor la canalizaare-epurare
pentru comuna Ibănești jud. Mureș pentru ,,Serviciul Public de Alimentare cu apă și canalizare",
de pe ordinea de zi întrucât consultantul serviciului nu a reușit să ne calculeze prețul, neputând să
stabilim un preț.
Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu, întreabă dacă sunt completări la ordinea de zi.
Domnul primar completează ordinea de zi cu următoarele proiecte :
3. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare doamnei Pușcaș Floarea;
4. Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziției nr.56 din 15.02.2018 a Primarului comnunei
Ibănești privind majorarea bugetului local pe anul 2018;
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate cu 11
voturi ,,pentru”.
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Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal
se adoptă cu 11 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 aprobarea bugetului
local şi bugetul veniturilor proprii pe anul 2018;
Domnul primar prezintă cererea făcută de către domnul Dan Vasile-Cristian care are nevoie
să ocupe o suprafață de 1 mp din domeniul public (zona Lazori) pentru amplasarea unui stâlp după
care intră în domeniul Electrica. Este necesar să își facă aprovizionarea la o magazie cu lemne.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 17/16.02.2018.
La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află proiect de hotărâre privind acordarea
indemnizației lunare doamnei Pușcaș Floarea.
Domnul primar prezintă situația domanei, Pușcaș Floarea, domnul consilier, Dan Ioan
dorește să știe cine este?
Președintele de ședintă îi răspunde că este mama lui Dumitru lui Pușcaș.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 18 /16.02.2018.
La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziției
nr.56 din 15.02.2018 a Primarului comnunei Ibănești privind majorarea bugetului local pe anul
2018;
Domnul primar prezintă faptul că s-a majorat bugetul local, nu este nici rectificare nici
aprobare a bugetul, art.88 din Legea finanțelor îi dă dreptul domnului primar de a majora bugetul
local atunci când sunt comunicate sume cu destinație finală (si s-a majorat). Domnia sa prezintă
dispoziția de ratificare.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 19/16.02.2018.
Discuții în legătură cu situația drumurilor.
Domnul primar dorește să știe unde sunt probleme cu drumurile comunale deoarece sună
lumea să se plângă de faptul că nu mai pot să urce cu mașinile acasă, patinează pe gheață, și să
ajutăm lumea ca să trimită să zgureze drumul, să niveleze, să se pună prundiș.
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Domnul Zamfir Petra întreabă dacă pe Pietroasa se poate rade drumul? Domnul primar îi
răspunde că se poate dar trebuie vorbit cu Ocoalele pentru că din cauza ploilor astăzi este groapă și
mâine nu este groapă.
Domnul Todoran Ionel propune să se vorbească cu Ocoalele, deoarece și pe Tireu s-a stricat
drumul.
Doamna Chirteș Emilia afirmă că s-a stricat și pe Tisieu drumnul.
Domnul primar spune că până când se face adresă către ocol și răspuns înapoi, atunci când
se sesizează o problemă cu drumul atunci se și dă telefon să se meargă la locul cu problemă să se
rezolve.
Au loc discuții dezorganizate.
Președintele de ședință, Gliga Olimpiu menționează că trebuie să fie prundiș, să fie piatră
mai mare și mai mică, pentru că după ce pleacă zăpada drumurile se strică foarte repede și este
nevoie de prundiș și piatră.
Au loc discuții
Domnul Ciorănean Ștefan spune că ar trebui să se facă adresă către cetățeni să își curețe
șanțurile și care nu se conformeză să fie amendați.
Au loc discuți pe această temă.
Domnul primar le spune consilierilor să se spună unde sunt probleme ca să se trimită
autogrederul pentru a rezolva.
Domnul primar reamintește și lansează invitația de a participa la festivalul de pricezne care
are loc la Toaca, la care participă și corurile din parohi comunei Ibănești. În toți anii au fost
sprijiniți de către consiliul local și dacă sunt de acord și de această dată,consilieri sunt de acord cu
sprijinul acordat.
Au loc discuții în legătură cu desfășurarea festivalului.
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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