ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti

PROCES-VERBAL
Nr. 4.884 din 25.05.2018
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut loc
în data de 25 mai 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsesc: Domna
Anton Alina-Elena

și domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian. În consecinţă, şedinţa este legal

constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamna Man Nicoleta-Lenuța și doamna Mircea
Roxana-Ioana.
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 25.05.2018, orele 9:00 la sediul Primăriei
Ibăneşti, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind execuțiile bugetului local, bugetul creanțelor interne și bugetul de
venituri proprii ale comunei Ibănești pe trimestrul I, 2018;
3. Proiect de hotărâre privind execuțiile bugetului local, bugetul creanțelor interne și bugetul de
venituri proprii ale comunei Ibănești 2017;
4. Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziției nr.124 din 14.05.2018 a Primarului
comunei Ibănești prind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.
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.
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La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2018;
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru, prezintă consilierilor primul punct de pe ordinea de zi și
anume rectificarea bugetului care este foarte scurtă, menționează domnia sa. A fost semnat contractul
de finanțare la Alba-Iulia, pentru achiziția utilajului multifuncțional (care curăță zăpada, mătură
străzile și le udă), suma care este prevăzută în contract trebuie să fie cuprinsă în buget, până acum
această sumă nu a fost cuprinsă în buget deoarece nu am fost siguri pe sumă. Este vorba de 204000 de
lei. În documentație avem doar 170.000 care este finanțată de către AFIR dar diferența TVA-ului până
la 204000, finanțat de către Guvern prin Ministerul Agriculturi, dar tot eligibilă și suma aceea. S-au
făcut și niște corecții, la deplasări în străinătate nu ajungeau banii iar la costul biletelor de avion nu se
poate estima la începutul anului, se schimbă și legăturile (de exemplu de când s-au făcut rezervările și
până acum au mai fost introduse câteva noi curse de aceea apar modificări).
La iluminat public nu au fost cuprinși bani de la începutul anului, au fost puși ceva bani până
la rectificarea promisă în luna iulie. Știți că s-a diminuat bugetul cu 500.000 de lei și sperăm la un
eveniment în perioada respectivă, dacă nu, vedem cum ne descurcăm. Au fost alocați la capitolul
administrație 5000 de lei pentru deplasări externe, la iluminat 5000 de lei iar la Cămine Culturale 2000
de lei. Banii au fost luați tot de la capitolele respective, cei de la deplasări s-au luat de la alte bunuri și
servicii, acolo nu era încadrată suma cu destinație clară, la iluminat - tot de la iluminat dar suma era
cuprinsă la întreținere și funcționare și s-a pus pe curent, la plata curentului, iar la cămine de la
reparații s-au băgat la alte bunuri și servici.
Domnul primar le comunică domnilor consilierilor solicitarea celor de la Atletic Kids care
solicită un sprijin financiar de 2500 lei, sprijin care nu se poate acorda acum, eventual la rectificare,
din venituri suplimentare. Nu ai cum să iei de la capitolul respectiv că nu am avut bani prevăți, până în
trimistrul III nu se poate rectifica bugetul local decât în cadrul capitolului bugetar, să muți de la un
articol la altul, nu poți să muți transferuri de la Administrație, de exemplu, la Drumuri deoarece nu
permite legea decât dacă sunt venituri noi. Deocamdată nu sunt venituri noi în buget cuantificate, e
prognozat să apară ceva venituri noi din vânzare material lemnos dar încă nu sunt concretizate efectiv,
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să avem o adresă oficială de la Ocol. În momentul în care o să avem o comunicare că ni s-au majorat
veniturile, atunci o să putem face o rectificare prin creștere, să mai creștem și cheltuielile și atunci o să
putem să le acordăm suma cerută. Văd că sunt și copii din comuna Ibănești care activează la acest
club.
Nefiind alte discuți, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă
cu 11 voturi ”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 39/25.05.2018.

La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind execuțiile bugetului
local, bugetul creanțelor interne și bugetul de venituri proprii al comunei Ibănești pe trimestrul I,
2018;
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru, îi dă cuvântul doamnei Mircea Roxana - contabil făcând
precizarea că dânsa a ocupat prin concurs postul de inspector principal, patrticipând la concurs, a fost
admisă, în urma unei competiții - a mai fost un concurent.
Doamna Mircea Roxana-Ioana, prezintă consilierilor veniturile proprii pe trimestrul I, în
funcție de darea de seamă care a fost trimisă la Finanțe la Mureș s-a făcut un raport care a fost citit de
către dumneavoastră, domnilor consilieri. Partea cu „minusuri” probabil a tras atenția, la partea de
Dezvoltare sunt banii care i-am virat pentru școală. Acești bani s-au recuperat, deoarece anul trecut a
fost Curtea de Conturi și a fost nevoie să recuperăm suma de 1300 de lei restantă plus penalități. Acești
bani nu au fost ai noștri, ei au venit cu destinație specială pentru școală și i-am virat la Minister pentru
școală - de aceea apare partea cu minus la Secțiunea de Dezvoltare. În rest sunt veniturile și cheltuielile
care le-am avut pe primul trimestru a anului curent.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 40/25.05.2018.
La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind execuțiile bugetului
local, bugetul creanțelor interne și bugetul de venituri proprii ale comunei Ibănești pe 2017;
Doamna, Mircea Roxana-Ioana le comunică domnilor consilieri că acest punct este ca și cel
precedent doar că se referă la anul 2017.
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Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru precizează faptul că în expunerea de motive apar mai
detaliat prevederile bugetare care au fost la începutul anului trecut și la încasări - efectiv la venituri și
la cheltuieli - plățile efectiv făcute față de prevederile inițiale. Acum la prevederile inițiale sunt cele
care sunt aprobate odată cu aprobarea bugetului, când se aprobă bugetul - ianuarie, februarie sau cum
apar și definitive sunt în urma rectificării bugetare. Sunt diferențe și între cele inițiale și definitive dar
sunt diferențe și între ce s-a prognozat și ce s-a realizat. Deci se pot observa pe anul 2017 (pe anul
2018 nu putem face o analiză decât anul viitor). De exemplu, amenzi și penalități: prevederi inițiale
erau 118 mii lei la venituri și s-a realizat 154 mii lei, în schimb, la venituri din proprietate erau
prevederi 870 mii lei iar venituri 597 mii lei - diferența, acestea sunt din vânzare material lemnos, deci
putem spune că 275 mii lei nu s-a realizat față de ce s-a prognozat inițial.
În schimb la mijloace de transport au crescut veniturile. Erau inițial 198 mii lei și au crescut la
255 mii lei, dovadă că e mare mobilitate cu mașinile iar la plăți în mare parte s-au realizat, mai sunt
cele la care vedeți sume mai mari, Căminele de la Ibănești-Pădure și Ibănești Sat, nu s-au finalizat nici
asfaltările pentru că efectiv nu a fost demarată procedura pentru execuție ca să putem face plăți. În rest
diferențele sunt mici, 40.000 lei s-au realizat 39.000 lei. În mare parte ce s-a propus s-a și realizat.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 41/25.05.2018.
La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind ratificarea Dispoziției
nr.124 din 14.05.2018 a Primarului comunei Ibănești prind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

Domnul primar le amintește consilierilor că atunci când este o situație mai specială, mai
urgentă, se poate face în cadrul unui capitol, rectificări prin dispoziție urmând să vă dați părerea deși
este în teoria administrației ceea ce se numește ,,ce a mâncat lupul este bun mâncat", adică odată
operaținea tehnico materială efectuată nu mai ai cum să dai înapoi, adică ai făcut o achiziție, ai reparat
un drum nu mai poți să spui că nu se mai aprobă reparația drumului și reparația este făcută (cam asta e
teoria referitoare la ce a mancat lupu e bun mancat). În schimb se pot trage răspunderi administrative
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sau civile de orice fel dacă s-a făcut cu rea credință lucrările respctive,

2000 de lei s-au majorat la

încălzit iluminat, 8000 de lei la deplasări externe, erau foarte puțini cuprinși deși erau cuprinși dar se
modifică cum a fost prezentate mai devreme, și a trebuit să se mai adauge încă 5000 de lei, la Protecție
civilă, la obiecte de inventar s-a făcut o achiziție de pompă, nu s-au ajuns câteva sute de lei în buget
când s-a prins suma (ni s-a spus un preț iar apoi a fost alt preț) și atunci pentru achiziția făcută nu se
putea face plata.
Cultură, Religie, Bibliotecă 3000 de lei. A fost o acțiune care a fost aprobată de
dumneavoastră, Regulamentul penru concursul de poezie patriotică, a trebuit alocată suma prin
dispoziție și cheltuielile s-au diminuat pentru a se pune aici dar tot în cadrul aceluiaș capitol cu
aceleași sume, acestea sunt modificările care s-a făcut prin Dispoziție, iar dumneavoastră urmează să
o aprobați.
Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi
”pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 42/25.05.2018.
Diverse discuții:
Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian dorește să informeze consilierii, că s-au început
lucrările de asfaltare, pe măsura 72 și îi roagă pe domnii consilieri să urmărească și dânșii cum se
lucrează la asfaltare iar dacă depistează probleme, să le comunice la primărie.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan, dorește să știe de unde s-au început lucrările? Domnul
primar îi răspunde că din sus, de la Festivalul Văii Gurghiului și mai întâi se fac străzile care nu sunt
afectate de canalizare și apă iar pe urmă celelate. De exemplu, acum se lucră la apă la Macovești se
introduce apa chiar pe drum, pentru că proprietatea noastră este așa de strict, chiar pe drum, limitată, că
nu încape decât drmul și sunt unii oameni care nu lasă nimic ca să poți să bagi apa pe margini.
Domnl consilie Gliga Olimpiu spune că la Blondu să se pună piatră. Domnul primar îi răspunde
că s-a pus piatră peste lut și s-a vorbit cu Blondul și poate să treacă. Domnul consilier spune că ar fi
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trebuit un tub de 2 metri, domnul primar afirmă că da, este nevoie de o țeavă de 2 metri, dar când vin
cei de la Nordelor cu mașini mari și cu macara...
Au loc discuși dezorganizate
Domnul consilier, Dan Ioan întreabă dacă aceeași firmă a luat și canalizarea? Domnul primar îi
răspunde că nu s-a făcut canalizarea nici proiectarea dar avem ofertă de la un proiectant, din Ungheni.
De exemplu la evaluarea terenului a venit proiectant din Brașov, au fost două oferte una din Vaslui și
una din Brașov, cel care a pus oferta a fost din Brașov, pentru canalizare proiectantul este din Ungheni,
asta înseamnă ca fiind o facilitate.
Domnul consilier, Todoran Ionel întreabă care este termenul pentru proiect?
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru îi răspunde că după ce o să se finalizeze achiziția o să fie
două termene: să termine proiectul 30 de zile, încă 30 de zile să obțină avizele și încă 15 zile dacă a
rămas ceva demodificat în urma avizulelor. După ce a terminat proiectul face documentația pentru
obținerea avizelor de la Consiliul Județean, de la gaze de la apă de la tot ce e nevoie, de la tot ce
înseamnă avizatori. Aceia au termen la rândul lor de 30 de zile să dea avizul și dacă vre-unu dintre ei
zic că nu s-a proiectat bine partea aia, să modifice, ba într-o parte ba în alta și atunci iarăși o să fie
nevoie de timp ca să lucreze la proiect, de aceea termenele sunt termene, nu avem ce face.
Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că plombările de unde încep?
Domnul primar spune că acolo unde sunt gropi mai mari acolo vine covor asfaltic, o să fie două
porțiuni de covoare asfaltice 2,3km de la Pietrișaru până unde o să se termine 2 km și 130 metri pe la
Pietroasa.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar le comunică domnilor consilieri faptul că s-a făcut o dezmembrare, la IbăneștiPădure, 5 metri mai în jos de Grădiniță, 180 metri pătrați pentru parcare, pe lângă drumul de acces de
lângă cămin și din sus de Grădiniță încă 50 de metri pentru locuri de jocă pentru copii în parc. Noi am
montat deja locurile de joacă pentru copii la Ibănești-Pădure, acolo lângă gard, care trebuie mutat are o
chestie de protecție ,,și o să mai amenajăm bănci pentru mămici, să nu stea în picioare când vin cu
copii în parc”.
Domnul consilier, Todoran Ionel dorește să știe dacă pentru capelă este început ceva?
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru îi spune că deocamdată nu s-a făcut nimic pentru capelă,
doar discuții verbale. Oricum nu avem bani să finalizăm lucrul respectiv dar promisiunea este teren
pentru capelă și parcare, oricum o să crească capacitatea acolo cu încă vre-o 25 de locuri poate 30
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pentru toate evenimentele care ar putea fi într-o zi (înmormântare și mașini în parcare sau nuntă).
Chestiunea este favorabilă, intenția domnului părinte este bună, în sensul că este de acord și se
străduiește să ne ofere terenul de care avem nevoie.
Domnul consilier, Petra Zamfir pune problema că uni oameni din zona Pietroasa doresc să își
introducă apa. Domnul primar îi spune să le comunice omenilor să vină și să achite taxa ca să ținem
cont de ei.
Au loc discuții între domnul comsilier, Petra Zamfir și domnul viceprimar, Gliga MariusCristian despre lățirea unor drumuri care o să se finalizeze.
Domnul consilier, Ciorănean Ștefan îl întreabă pe domnul primar dacă l-a sunat pentru o petiție,
cineva de la Brădețelu?
Domnul primar îi răspunde negativ.
Domnul consilier Todoran Ionel întreabă dacă se mai pune piatră pe drumuri?
Domnul primar îi răspunde că tot ce s-a avut sesizat, în evidențele noastre, s-a finalizat iar la
drumuri s-au amînat reparațile deoarece nu avea rost să se repare și după aceea să se rașcheteze pentru
a fi asfaltate.
Au loc discutii dezorganizate.
Domnul consilier, Todoran Ionel spune că o să fie problema racordurile.
Domnul primar răspunde că pe viitor, cât se poate o să lăsăm o gură de canalizare cu dop. Pe
Macovești acum mergem și dacă o să vedem o deschidere de teren unde se va putea construi casă pe
viitor, se lasă o ieșire, se ține cont.
Domnul consilier, Matei Florin întreabă dacă au fost solicitări cu privire la câinii fără stăpân.
Domnul primar îi răspunde negativ și totodată le reamintește domnilor consilieri că există o
Hotărâre de Consiliul Local cu privire la câinii fără stăpân, unde este câine fără stăpân se somează mai
întâi proprietarul iar dacă stăpânul neagă că este stăpânul câinelui, se pot aplica amenzi chiar prin
organele de poliție și ridică problema sesizărilor. Unii oameni se plâng de anumite probleme dar nu
depun la primărie nici o cerere scrisă iar fără cerere scrisă nu se poate face nimic, fără să fie
,,anunțată,, problema ca să se poată rezolva și să putem ajuta oameni din comună...
Domnul consilier, Bloj Cosmin prezintă faptul că în ședința trecută s-a semnat o Declarație
simbolică, fiind anul Centenarului României, și dacă domnul primar se alătură consilierilor și dorește
să semneze, domnia sa afirmă că știe depre ce este vorba și se semnează.
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Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Chirteș Emilia
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