
  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat,M.A.N.__________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

                             

                                 Proces-verbal 

                                               Nr. 7.698  din 25 august 2017 

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

avut loc în data de 25 august 2017.  

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc domnii: 

Todoran Mircea, Ciorăneanu Ștefan și Gliga Dumitru Vasile în consecinţă, şedinţa este legal 

constituită. 

 La şedinţă mai participă  domnul Gliga Zaharie - referent și domnul  Matei Leonuț.  

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 25.08.2017, orele 18,00 la  

casa tradițională  a comunei Ibănești, din satul alegoric - Platoul Fâncel, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.56 din 31 iulie 2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de intervenții 

,,Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere  a apelor pluviale la rețeaua de drumuri 

de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărâri Consiliului Local nr. 47 din 26 iunie 2017 

pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform contractului  

nr.C0720RM00115728000116/03.11.2016 pentru finanțarea proiectului ,,Modernizarea părții 

carosabile și a sistemului de scurgere  a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în 

comuna Ibănești, județul Mureș,, precum și a  scrisori de garanție corespunzătoare din partea 

FNGCIMM SA IFN; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.51 din 11.07.2017 privind 

modul de stabilire a salarilor de bază pentru funcțiile publice și funcțile de specialitate din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești. 

Președintele de ședință Gliga Vasile Dumitru fiind absent de la ședință consilieri au ales ca 

președinte de ședință să fie doamna Anton Alina Elena. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru completează ordinea de zi cu: 

4.Proiect de hotărâre privind încadrarea doamnei Matei Zinia Anicuța pe funcția de asistent 

personal; 

5.Proiecct de hotărâre privind stabilire modului de valorificare și a prețului de pornire a masei 

lemnoase.  

 Ordinea de zi se supune la vot. Se votează cu 10 voturi ,,pentru".  

 

      Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aflându-se în concediu  este înlocuită de către 

Man Ancuța Nicoleta. 
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Doamna Anton Alina  întreabă consilierii dacă au obiecţi cu privire la procesul verbal de la şedinţa 

anterioară, nefiind obiecţii, se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul 

verbal se adoptă cu 10 voturi „pentru”. 

 Ordinea de zi a primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate. 

 

 

Punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiect de hotărâre privind modificarea Hotărâri 

Consiliului Local nr.56 din 31 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de intervenții ,,Modernizarea părții carosabile și a sistemului de 

scurgere  a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul 

Mureș"; 

Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului primar, Dan Vasile Dumitru, care prezintă 

hotărârea și  expunerea de motive după care explică că a fost o problemă cu obținerea avansului 

creditului, de fapt garantării creditului și este o problemă cu o zecimală, bugetul proiectului a fost 

prima data aprobat cu mii lei, conform Hotărâri  de Guvern 28 din 2008, se  fac devizele iar pentru 

obținerea garantării la creditul respectiv ca să se  ia avansul de 40%  la finanțare, finanțatorul a 

cerut ca bugetul să fie corectat cu 0,01 bani, se crește valoarea proiectului de la 66 de bani la 67,  

1.526.035,67 lei care era 0,66, domnul primar  explică faptul că  din cauza zecimalei respective 

trebuie luată încă o hotărâre și prezintă al doilea punct de pe ordinea de zi care este solicitarea 

avansului de  40% și  la fel ultima zecimală este corectată. Domnul consilier Todoran Ionel 

întreabă că a mai fost discutată odată? Domnul primar, Dan Vasile Dumitru îi comunică acestuia că 

au mai fost discutate și luate hotărâri doar că din cauza ultimelor zecimale, în loc de  0,66  este  

0,67. 

Se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi care se votează cu 10 voturi ,,pentru,,  

Se adoptă Hotărârea nr. 60/25.08.201 

 

Se supune la vot și punctul nr.  2, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărâri Consiliului 

Local nr. 47 din 26 iunie 2017 pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform 

contractului nr.C0720RM00115728000116/03.11.2016 pentru finanțarea proiectului 

,,Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere  a apelor pluviale la rețeaua de drumuri 

de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș,, precum și a  scrisori de garanție 

corespunzătoare din partea FNGCIMM SA IFN; domnul primar, Dan Vasile Dumitru menționează 

faptul ca se modifica art.1 și se aproba solicitarea avansului, 40% din suma de 1807.267,42 lei. Se 

aproba pentru cu 10 voturi ,,pentru,,  

Se adoptă Hotărârea nr. 61/25.08.2017 

 

  Președintele de ședință, doamna Anton Alina  prezintă: 

 Punctul nr.3 de pe Ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.51 din 11.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și 

funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Când am aprobat luna trecută salarile de bază, așa le-

am aprobat ținând cont de suma netă pe care trebuie să o ia omu în mână, și  acolo era prevăzut un 
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sporul de 15% care se da de-a lungul anilor angajaților primăriei și îl luau, în sensul că au venit au 

făcut măsurători, de la antena de emisie de la alarmare, de la  monitoare și au constatat că 

întradevăr depășesc parametrii respectivi, inclusiv  cositoarele, fonic, s-a acordat sporul de 15% la 

salariații din sistemul administrației publice local și centrale, a apărut legea salarizări de care știți 

că a-ți aprobat salarile la angajați iar  în urma aprobării acelei legi au stabilit alte normtive  pentru 

acordarea acelui spor, noi am aprobat  salariile ori așa cum au stabilit normativele  doar cei de la 

Cernavodă, de la  centrala nucleară,  s-ar mai încadra în condițiile acestea ori așa toate salariile 

exceptând salariile, primarului și viceprimarului ar însemna să scadă cu 15% și am zis sa nu-i 

neîndreptățim dacă a apărut o lege rea și să rămână la salarile stabilite la ședința anterioară iar acel 

spor de 15% să fie inclus în salaru de bază  să nu modifice salaru,... de genu asta,  deci sporul de 

15% să fie inclus în salariu de bază, asta ar fi toată explicația  

Matei Florin:Brutul o să rămână cel ce l-am votat? 

Gliga Mrius: Da, cu 15%. 

Domnul Primar, Dan Vasile Dumitru: Nu o să crească salarile, că 15% nu se mai adaugă sporu de 

condiții, singurele salari care nu sunt influențate sunt al primarului și viceprimarului acestea sunt 

stabilite de lege. 

Președintele de ședință supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi și se aprobă cu 10 voturi 

,,pentru,, 

Se adoptă Hotărârea nr. 62/25.08.2017 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre de încadrare al doamnei Matei Zinia 

Anicuța 

Dan Ioan întrabă cine este și i se răspunde ca fiind soția lui Marcu, și domnul primar Dan Vasile 

Dumitru prezintă situația, cel care a murit a fost Magyari cel care o îngijea pe mama lui iar aceasta 

a râmas singură  și Matei Zinia fiind vecine atunci se angajează aceasta să o îngrijească deși au fost 

mai mulți angajați, femei din zonă dar este femeia dificilă. 

Supune la vot președintele de ședință angajarea acesteia,doamnei Matei Zinia, care se votează cu 

10 voturi ,,pentru,,. 

Se adoptă Hotărârea nr. 63/25.08.2017 

 

Președintele de ședință prezintă ultimul punct - proiect privind stabilire modului de valorificare și a 

prețului de pornire a masei lemnoase.  

Domnul primar  explică  faptul că pe o partidă de vânzare pe picior  este rezerva de 20% din 

volumul total care mi s-a aprobat pe anul  2017 și nu s-a stabilit niciodată preț ca să fie scoasă la 

licitație și să fie rezervă dacăo să fie calamități        ….. 

Petra Zamfir:Domnu primar cât este pretu de pe APV ? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:prețul de pe APV este și cel propus de mine și stim că sunt 

reprezentanții ai Romsilva în consiliu, prețul nu este bătut în cuie,iar prețul este din APV de 156 

lei/mc.  

Matei Florin :Va fi spre agenți economici sau ..? 

Domnul primar ,Dan Vasile Dumitru: va fi către agenții  economici. 

Petra Zamfir:este aproape de drum,domnu ptimar? 
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Domnul primar ,Dan Vasile Dumitru:doi km de la drum 

Bloj Cosmin:Dar agenții economici  când licitează ei știi ei între ei. 

Matei Florin:Acesta este prețul din anexă dein amenajament? 

Domnul primar ,Dan Vasile Dumitru: Este prețul Romsilva, și nimic nu vă împiedică să pune-ți un 

preț mai mic sau mai  mare.  

Au loc discuții dezorganizate  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: vă dați seama că este un preț foarte bun, de exemplu de 

la Ocolul Fâncel dau 50 m pentru Tireu și 50 m pentru Tisieu lemn de foc și prețul este de un 

milion cinci sute pe metru ster. 

Au loc discuți dezorganizate. 

Se propune mărirea prețului Gliga Marius Cristian propune prețul de 70 de lei, Petra Zamfir 

propune 170, domnul primar propune 180 în urma discuțiilor și a propunerilor se supune la vot 

prețul de 195 lei. 

Se aprobă  prețul de 195 de lei cu 10 voturi ,,pentru". 

Se adoptă Hotărârea nr. 64/25.08.2017 

 

 

 Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.  

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                    p. Secretar, 

         Anton Alina Elena                               Man Ancuța Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

  


