ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibănești
2016 - 2020
Nr.10.758 din 19.11.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19.11.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei
Ibănești.
Consiliul Local al Comunei Ibănești, a fost convocat în scris prin Dispoziția Primarului
Comunei Ibănești nr. 240 din 15.11.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39
alin.(1) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi: GLIGA MARIUS-CRISTIAN, TODORAN MIRCEA-ALINCRISTIAN, PETRA ZAMFIR, DAN IOAN, GLIGA OLIMPIU, CHIRTEȘ EMILIA, TODORAN
IONEL-DUMITRU, MATEI FLORIN, BLOJ COSMIN, ȘI DAN NICULAIE – consilieri locali.
Sunt prezenți un număr de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție, în
consecinţă, şedinţa este legal constituită. Lipsește doamna consilier Anton Alina-Elena și
domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru.
Au participat: Dna Dan Codruța-Alexandrina-secretarul comunei, Dna Suceava Floarea delegat sătesc, Dl. Chirteș Teodor – delegat sătesc.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare înaintea fiecărei sedinţe
secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei anterioare.
Înainte de sedinţă a fost prezentat procesul verbal al sedinţei Consiliului local din data de
29.10.2018, proces-verbal care a fost afişat la avizierul Consiliului Local și publicat pe site-ul
comunei, pe pagina de internet www.ibanesti.ro
Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
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Sunt prezentate materialele discutate în comisii. Doamna secretar informează că
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, au primit aviz favorabil din partea comisiilor de
specialitate.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile-Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 19.11.2018, orele 15³°
(în plen) la sediul Primăriei Ibănești.
Domnul președinte de ședință, Dan Niculaie, începe lucrările ședinței extraordinare
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 240/15.11.2018 . În continuare supune la vot ordinea de
zi în forma prezentată de către executiv . Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri?
S-a votat cu 11 voturi ”pentru” următoarea:
ORDINE

DE

ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 55 din 30.07.2018 privind
exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a a Drumului Auto Forestier Pietroasa
4,5 km

și a terenurilor

aferente

acestuia din domeniul

public al statului și din

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei
IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al
comunei Ibănești, județul Mureș.
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Compartimentul financiar contabil impozite și taxe;
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare
teritoriu și urbanism, juridică, cultură

-

Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism

-

Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii.

Ordinea de zi se completează cu :
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pe picior și a
prețului de pornire la licitație.
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Compartimentul financiar contabil impozite și taxe
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare teritoriu
și urbanism, juridică, cultură
-Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism
-Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă
și protecție socială, protecție copii
3. Proiect de hotărâre de revocare a articolului 5 din HCL nr.90 din 29 octombrie 2018 privind
însuşirea şi aprobarea documentaţilor cadastrale de dezmembrare a unor imobile aparţinând
domeniului privat al Comunei Ibăneşti.
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Compartimentul asistență socială;
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
-Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare teritoriu
și urbanism, juridică, cultură
-Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism
-Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă
și protecție socială, protecție copii.
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
Trecem la pct.1 de pe ordinea de zi:
1.

Proiect de

hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 55 din

30.07.2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a a Drumului
Auto Forestier Pietroasa 4,5 km și a terenurilor aferente acestuia din domeniul
public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în
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proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI
și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș.
Dna secretar Codruța-Alexandrina prezintă expunerea de motive a inițiatorului și proiectul
de hotărâre, menționând faptul că pe baza amenajamentului silvic și a documentației cadastrale
s-a modificat suprafața din anexa la hotărâre ca urmare a rectificării suprafeței din Cartea
funciară din 25.720 metri pătrați în 27.000 metri pătrați.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul
de hotărâre.
Cine este pentru? 11 voturi. Împotrivă? Abţineri?
S-a votat cu 11 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR. 91
privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 55 din 30.07.2018
privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a a
Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km și a terenurilor aferente
acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei
IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în
administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș.
Trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase
pe picior și a prețului de pornire la licitație.
Dna secretar Dan Codruța-Alexandrina prezintă expunerea de motive a inițiatorului și
proiectul de hotărâre, precizând faptul că este vorba despre partida din APV nr.6268S, care a
fost adjudecată la licitația din data de 25.10.2018 și 13.11.2018 la prețul de 250 lei. Ocolul Silvic
Gurghiu, ne solicită stabilirea prețului de pornire pentru licitația din data de 05.12.2018. Domnul
primar a propus prețul de 200 de lei pe metru cub.
Președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre cu această
propunere.
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Cine este pentru? - 11 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 11 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.92
privind aprobarea modului de valorificare a masei
lemnoase pe picior și a prețului de pornire la licitație.
Trecem la pct.3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre de revocare a articolului 5 din HCL nr.90 din 29 octombrie
2018 privind însuşirea şi aprobarea documentaţilor cadastrale de dezmembrare a unor
imobile aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti.
Dna secretar, Dan Codruța-Alexandrina prezintă expunerea de motive a inițiatorului și
proiectul de hotărâre, precizând faptul că este necesară revocarea articolului 5 deoarece pentru
aprobarea documentației cadastrale de către OCPI nu este necesar să se semneze act autentic
la notar.
Președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 11 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 11 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.93
privind de hotărâre de revocare a articolului 5 din HCL nr.90 din 29
octombrie

2018

privind

însuşirea

şi

aprobarea

documentaţilor

cadastrale de dezmembrare a unor imobile aparţinând domeniului
privat al Comunei Ibăneşti.
Dl. consilier Dan Niculaie, preşedintele de şedinţă, întrucât problemele înscrise pe
ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările ședinței Consiliului Local.
Președinte de ședință,

Contrasemnează

CONSILIER,

SECRETAR,

Dan Niculaie

Dan Codruța-Alexandrina
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