ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 8661 din 25 septembrie 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut loc
în data de 25 septembrie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc domnii:
Bloj Cosmin și Todoran Mircea-Alin-Cristian, învoiți. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă domnul Bălăceanu, consătean și Suceava Florin, șef de post
interimar.
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 25.09.2017, orele 17,00 la sediul Primăriei
Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin cultural în
localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform
contractului nr. C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea
proiectului ”Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești,
comuna Ibănești, județul Mureș”,precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare
din partea FGCR - IFN S.A;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare cămin cultural în
localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș”;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform
contractului nr. C0760CM00011772800114/19.09.2017 pentru finanțarea
proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea IbăneștiPădure, comuna Ibănești, județul Mureș” precum și a scrisorii de garanție
corespunzătoare din partea FGCR - IFN S.A;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru
exploatare masă lemnoasă;
7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din clădirea Căminului cultural
Dulcea pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN -6110;
8. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din clădirea Dispensarului Uman
Ibănești pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN -6110;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din
aparatul propriu al primăriei comunei Ibănești pentru anul 2018;
10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie
- decembrie 2017.
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Președintele de ședință, domnul Gliga Vasile-Dumitru, întreabă dacă sunt completări la ordinea de zi.
Domnul primar, completează ordinea de zi cu :
3. Proiect de hotărâre privind acordare indemnizație lunară pentru Dan Octavian.
Președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi împreună cu completarea, care se aprobă în
unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Doamna secretar, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu privire la procesul verbal de la şedinţa
anterioară. Nefiind obiecţii, 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.
Tot ca și completare la ordinea este propusă petiția domnului Bălăceanu, care se discută la
începutul ședinței. Domnul Bălăceanu își prezintă petiția și afirmă că situația în care se află îl
afectează foarte mult, mai sunt și alții în aceeași situație dar din păcate nu iau atitudine. Domnia sa
locuiește la Brădețelu nr.16 G, iar vizavi locuiesc niște persoane care îl deranjează prin zgomotele pe
care le fac cu muzica, cu boxe pe care le folosesc pentru a da drumul la muzică. Spune că a încercat să
ia legătura cu ei dar i-au adresat cuvinte pe care nu le poate reproduce. A făcut o sesizare în scris către
persoanele respective, le-a trimis-o prin poștă cu confirmare de primire în care le-a spus să fie buni
vecini dar nu a avut niciun efect. A făcut după aceea o adresă către primărie pe care a depus-o în
25.07.2017 în care a expus problemele pe care le are, a încercat să i-a legătura și cu vecinii care au
recunoscut că îi deranjează. Apoi le-a spus să facă împreună o adresă să semneze și ei dar când a fost
vorba de semnat au început să spună că le e frică. Consideră că toată problema pornește de la Fărcaș
Ioan care nu este de altă etnie decât cea română dar se comport mai rău decât alții. A fosr șef de cadre
la penitenciar, acuma este pensionar și are timp și posibilități financiare și își poate permite să facă
chefuri, să îi deranjeze pe alții, spune că a lucrat în sistem și ca atare poate să facă orice. Domnul
Bălăceanu afirmă că acum cinci ani când s-a mutat la Brădețelu, domnul Farcaș era acolo, cu muzica.
La momentul respectiv a sunat la 112 dar nu s-a luat nicio măsură. Acum de câteva luni, vecinul
domnului Fărcaș, Râmba junior, și-a cumpărat niște boxe mari pe care a spus că a așteptat toată viața
ca să și le cumpere și în fiecare zi dă drumul la muzică, a devenit insuportabil, nu se mai poate.
Au loc discuții despre modul în care domnul Bălăceanu a încercat să-i abordeze pe cei din familia
Râmba.
Domnul Bălăceanu spune că soția dumnealui a fost bolnavă doi ani de zile foarte grav cu rinichii și
medicii i-au spus că rinichii sunt foarte sensibili la stres iar familia dumnealui de două luni și ceva este
într-un stres permanent și solicită să se facă ceva pentru a fi ajutat, să meargă cineva acolo sau să fie
chemați aici, poate dacă e cineva mai cu autoritate, de la o instituție, cuvântul să aibă o altă greutate.
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru, zice că a avut ocazia să citească petiția domnului Bălăceanu
și la dumnealui mai este și o altă chestiune importantă, este și un obiectiv turistic autorizat și dacă vin
turiștii acolo și există probleme …. La oricare din sat nu îi convine ca cineva să dea drumul tare la
muzică nici ziua decum noaptea. Îl întreabă pe domnul Suceava Florin, șef de post interimar, dacă
poate prelua problema și să spună care ar fi rezolvarea și cum ar putea fi aduși pe calea cea bună.
Domnul primar zice că a înțeles că s-a apelat la 112.
Domnul Bălăceanu răspunde afirmativ.
Domnul primar spune că o situație similară se întâmplă la Todoran Mircea, de la bancă, are vecinii de
vizavi și pun muzică, au sunat și ei la 112 dar le-a spus că dacă nu e între orele 22 și 8, atunci nu
deranjează. Domnul primar afirmă că a studiat legislația în domeniul conviețuirii sociale și sunt trei
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puncte relative: tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat
sau obiect sau prin strigăte sau larmă; tulburarea liniștii locatarilor între orele 22 -8 și 13-14 de către
orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui aparat sau instrument muzical
la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor fizice sau în oricare loc din immobile cu
destinația de locuințe ori situate în imediata vecinătate a acestora. Domnul primar mai prezintă și alte
situații prevăzute de lege.
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru, solicită domnului Suceava Florin, șef de post, să –și spună
părerea, poate s-a mai confruntat cu alte situații similare.
Domnul Suceava Florin, șef de post, spune că singura instituție care poate calcula nivelul de decibeli,
este la mediu.
Domnul Bălăceanu afirmă că a vorbit la mediu și la sanepid și au spus că nu au posibilitatea de a
măsura decibelii.
Șeful de post, domnul Suceava Florin spune despre o situație asemănătoare, când lucra în altă
localitate, unde au fost și au calculat decibelii. Iar articolul care se referă la locatari între orele 22-06,
se referă strict la cei care locuiesc la bloc. Tot acolo este un articol care zice ”tulburarea ordinii și
liniștii publice prin zgomote, larmă ….de natură să deranjeze”, s-ar putea încadra. Solicită domnului
Bălăceanu petiția, pe care o va înregistra la post și vor fi sancționați. La început o să le pună în vedere
să nu mai facă, iar după două, trei atenționări, domnul Bălăceanu, trebuie să se adreseze pe cale civilă
instanței de judecată care este singura care poate obliga iar dacă încalcă hotărârea instanței atunci au
săvârșit o infracțiune, nerespectarea hotărârii judecătorești. Acuma o să le aplice la început o sancțiune
de cinci sute de lei dar după aceea o să le dea o mie de lei dacă se mai repetă.
Domnul Bălăceanu zice că poate ar fi bine ca un prim pas să li se pună în vedere. Domnia sa afirmă că
și doamna Todoran Floarea a făcut o hârtie pe care dorea sa o înregistreze la primărie.
Domnul primar spune că problema este de probațiune .
Șeful de post, domnul Suceava Florin, precizează că vor face verificări.
Domnul Ciorăneanu Ștefan:”Din ceea ce a spus domnul, înțeleg că dânsul a venit aicea gândind că noi
ca și organ reprezentativ al comunei, primăria prin domnul primar, domnul vice și postul de poliție, să
facem ceva concret contra acestor oameni și să nu se mai întâmple, din păcate noi suntem legați de
mâini și de picioare .... dacă vrem să facem ceva sau să rezolvăm cumva până la urmă trebuie să
ajungem în instanță, că numai după ce este hotărâre judecătorească dânșii pot să intervină.” Spune că
există acuma un proiect de lege care în foarte scurt timp va prevedea că începând cu ora 22 până
dimineața, pentru toate aceste zgomote care depășesc 25 de decibeli se va ajunge să se stea și la
închisoare.
Domnul consilier Matei Florin îl întreabă pe domnul Suceava Florin dacă instituția poliției se poate
adresa instituției mediului pentru a măsura în aceste cazuri, pentru că e o probă concretă la dosar.
Domnul Suceava Florin spune că se poate solicita sprijinul altei instituții dar doar atunci când e vorba
de dosar penal, aicea e vorba de o petiție, de o contravenție, în schimb dacă va fi o hotărâre
judecătorească definitivă, atunci e infracțiune.
Domnul primar dorește să se revină la aspectul tulburării, tulburarea în sine fără drept a locuitorilor
prin producerea de zgomote cu orice aparat inclusiv boxa aia micuță și întreabă dacă locuitorii sunt
deranjați, nu pot fi amendați cei care fac zgomote?
Domnul Suceava Florin spune că sunt sancționați cu amendă de la 200 la 1000 de lei.
După părerea domnului consilier Todoran Ionel-Dumitru, domnul Bălăceanu ar trebui să-l contacteze
pe domnul Suceava Florin de câte ori îi este tulburată liniștea iar domnul Suceava Florin, prin postul
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de poliție să ancheteze problema, poate o să afle și de la vecini ce se întâmplă sau chiar o să-i prindă în
flagrant și până să se ajungă la judecătorie probabil că atunci când îi atinge la buzunar cu o amendă,
două sau trei, probabil că se liniștesc și nu se ajunge până acolo. De asemenea crede că ar fi bine ca
domnul primar sau domnul vice să aibe o discuție amiabilă cu ei, ca să simtă că urmează să se i-a
măsuri.
Doamna Bălăceanu afirmă că îi este teamă să iasă la plimbare, a vorbit cu cineva să îi pună camere de
supraveghere.
Domnul Suceava Florin spune că va merge a doua zi de dimineață la fața locului.
La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Ibănești pe anul 2017. Domnul primar prezintă expunerea de motive, raportul
compartimentului de resort și proiectul de hotărâre. S-au semnat două contracte de finanțare, unul
dintre ele este reabilitarea și modernizarea căminului cultural din Ibănești iar sumele de la venituri și
cheltuieli trebuie majorate cu suma prevăzută în contract. La partea de venituri se majorează cu un
milion trei sute cincizeci și patru de mii astfel: o sută trei mii lei sume alocate de AFIR pentru
susținerea proiectelor. S-a plătit execuția proiectului. La cheltuieli se diminuează cu zece mii capitolul
”străzi”, era vorba de strada de pe Tireu care a fost prinsă să se asfalteze. Se majorează cu un milion
trei sute șaizeci și patru de mii căminele culturale, aceleași sume anterioare, mai puțin cu cinci mii de
lei la căminul din Ibănești sat, cheltuieli neeligibile și cinci mii de lei căminul de la Ibănești Pădure. La
gospodărie comunală, trebuie achiziționat un motofierăstrău de putere mai mare pentru a înlătura
efectul calamităților. Au intrat banii pentru căminele culturale și la venituri și la cheltuieli. Cei zece
mii de la modernizare străzi au fost luați pentru a pune câte cinci mii de lei la cheltuieli neeligibile la
cele două cămine. Acolo e o diferență de achitat, partea de proiectare dar sunt bani restituiți cei
patruzeci de mii. S-au plătit din ei treizeci de mii când s-a achitat proiectarea. Deci au intrat banii și se
transferă la cheltuieli pentru modernizarea celor două cămine culturale.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință, supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu
11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 68/25.09.2017
La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin cultural
în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”. Domnul primar prezintă raportul de
specialitate și proiectul de hotărâre. Domnia sa spune că este vorba exact despre suma din contractul
pe care l-a semnat.
Întrucât nu sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 69/25.09.2017
La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului
din F.E.A.D.R., conform contractului nr. C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea
proiectului ”Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul
Mureș”, precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare din partea FGCR - IFN S.A. . Domnul
primar prezintă raportul de specialitate și proiectul de hotărâre. Domnia sa spune că s-a solicita un
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avans de la finanțator în sumă de 35% pentru a putea demara lucrările. Din acești bani se vor putea
achita proiectarea și primele tranșe, pe urmă, pe măsură ce se decontează lucrările se depune
documentația și ne dau diferența de 65% din valoarea contractului. Totodată, pentru acest avans se
solicită o scrisoare de garanție de la fondul de garantare a creditelor rurale în valoare de șase sute
douăzeci și opt de mii, atâta este avansul. Sută la sută din valoarea avansului care înseamnă 35%.
Pentru acest avans este nevoie de o scrisoare de garanție de la fondul de garantare . Noi plătim la
fondul respectiv o sumă de bani ca să garanteze locul nostru pentru că dacă se întâmplă ceva atuncea
ei garantează pentru noi iar noi pentru aceea garanție plătim o sumă de bani în valoare de unsprezece
mii lei. Aceștia sunt bani neeligibili. Perioada este de treizeci și șase de luni, prima lună fiind luna
septembrie 2017 iar ultima, luna august 2020. Domnia sa spune că este împuternicit să semneze toate
actele necesare obținerii avansului și a scrisorii de garanție.
Discuții:
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru dorește să știe dacă suma de la fondul de garantare se plătește
lunar ?
Domnul primar spune că se plătește o singură dată, unsprezece mii lei, acuma, pentru că acesta nu este
credit ci doar o garanție ca la o asigurare. Ei garantează în locul nostru, noi ar fi trebuit să avem bunuri
în proprietate privată pe care să le evaluăm cu un evaluator și să girăm cu acele bunuri. De exemplu,
pășunile comunale sunt în domeniul privat dar costă evaluarea foarte mult. Fondul respectiv s-a
înființat în acest scop, ei își fac verificările lor pentru ca totul să fie în bună regulă.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr.70/25.09.2017
La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin cultural
în localitatea Ibănești Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș”. Domnul primar prezintă raportul de
specialitate și proiectul de hotărâre. Domnia sa spune că este același lucru ca și la punctul doi de pe
ordinea de zi cu mențiunea că diferă suma, care este mai mică, respectiv trei sute cincizeci și cinci de
mii de euro la care se adaugă TVA, respectiv, patru sute patruzeci și șapte de mii de euro.
Întrucât nu sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 71/25.09.2017
La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului
din F.E.A.D.R., conform contractului nr. C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea
proiectului ”Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul
Mureș”, precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare din partea FGCR - IFN S.A. . Domnul
primar prezintă raportul de specialitate și proiectul de hotărâre. În acest caz avansul este mai mare,
40% . Nu au fost bani în buget.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 72/07.08.2017
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La punctul nr.6 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire
la licitație pentru exploatare masă lemnoasă. Domnul primar prezintă raportul de specialitate și
proiectul de hotărâre. Este vorba de două partizi de masă lemnoasă, una pe Tireu și cealaltă pe Tisieu.
La Tisieu este vorba de pășunea comunală, pășune împădurită , sunt marcați niște arbori, fagi mari iar
cealaltă este pe Tireu la zăpodea Brusturi, tot pășune împădurită. Cea de pe Tisieu are volumul de
masă brut 430 de metri cubi dar 150 de metri cubi este lemn de lucru pe care exploatatorul va trebui
să-l depoziteze în rampă, să-l lase acolo și să fie vândut la licitație așa cum a fost cel de pe Valea Iepii
sau Pârâul Porcului. Partida de la Tireu, este de 272 de metri cubi, dar e mărunțică. Fiecare din cele
două partizi are problema ei specifică și anume: cea de la Tisieu, din volumul mare al arborelui, crapă
greu, cea de pe Tireu are incovenientul că deasupra, cum se face accesul pe zăpodea Brusturi, este o
zonă mlăștinoasă , nu poți scoate decât când e înghețat. S-a propus prețul după calculele făcute de ocol
ca și la celelalte partizi care deși au fost scoase la licitație la prețuri ridicate, nu s-au vândut nici cu 150
nici cu 130, niciuna din ele.
Domnul viceprimar, spune că cele două partizi de demult au fost scoase la licitație săptămâna trecută
și nu s-au vândut.
Domnul primar zice că atuncea era prețul ceva mai mic. Acuma prețul la aceste două partizi, calculat
de către ocolul silvic, cu metodologia de calcul, este de o sută trei lei una și cealaltă de nouăzeci și
nouă de lei. Domnia sa spune că a propus acest preț dar din discuțiile purtate cu posibili exploatatori,
sub 120 de lei au spus că nu fac ofertă și atuncea, deși a venit cu acest preț ar fi bine să se adopte din
start 120 de lei la fiecare din cele două partizi.
Se fac calcule de preț pentru exploatare.
Domnul consilier Petra Zamfir dorește să știe dacă se adaugă și prețul materialului.
Domnul primar răspunde afirmativ. Spune că a căutat să cumpere lemn de foc pentru primărie și oferta
depășește 120 de lei pe metru ster și atunci a zis să se folosească acest lemn ca destinație pentru
primărie și instituții.
Au loc discuții despre preț.
Domnul viceprimar, propune modificarea prețului pentru cele două partizi la 120 de lei pe metru cub
pentru fiecare partidă și destinația acestora să fie primăria și instituțiile din comună.
Domnul consilier Petra Zamfir dorește să știe dacă pentru partizile care au rămas la Bucin nu se poate
negocia cu firmele ca să le exploateze.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru spune că acele firme negociază în jos.
Domnul primar zice că nu vin firmele la partida de la Bucin pentru că e prea mare partida, 1500 de
metri cubi și este termen de scoatere și e numai stâncă, e mare panta.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre cu
modificarea propusă de către domnul viceprimar, care se aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 73/07.08.2017
La punctul nr.7 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu din
clădirea Căminului cultural Dulcea pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN -6110.
Domnul primar prezintă raportul de specialitate și proiectul de hotărâre. Domnia sa spune că este
vorba de spațiul unde este centrala telefonică de la Dulcea, a expirat contractul în decembrie, plăteau
un euro pe metru pătrat pe an era prețul stabilit cum au medicii pentru acele spații dar acuma s-a făcut
raport de evaluare și s-a propus suma de 188 de lei pe lună
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Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 74/07.08.2017
La punctul nr.8 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu din
clădirea Dispensarului Uman Ibănești pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN 6110. Domnul primar prezintă raportul de specialitate și proiectul de hotărâre. Prețul este de 418 lei pe
lună cu durata de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul consiliului local. Anterior nu era
această prevedere, altfel s-ar fi putut prelungi contractul.
Discuții:
Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă acest lucru afectează sau nu față de proiectul de
modernizare al căminului cultural.
Domnul primar spune că la Dulcea nu este proiect iar în Ibănești sat este vorba de spațiu din clădirea
dispensarului. Domnia sa precizează că prețul chiriei se actualizează anual cu indicele de inflație
urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor.
Domnul viceprimar dorește să știe dacă, comisia este aceeași.
Domnul primar răspunde afirmativ.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 75/07.08.2017
La punctul nr.9 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al primăriei comunei Ibănești pentru anul 2018.
Doamna secretar prezintă raportul de specialitate și proiectul de hotărâre. Informează consilieri că
pentru anul 2018 este prevăzută o promovare în grad profesional și scoaterea la concurs a unui post
temporar vacant de inspector principal, un post vacant de inpsector principal și un post vacant de
consilier debutant.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă s-a scos la concurs postul de consilier juridic din
Aparatul permanent de lucru al consiliului local.
Doamna secretar îi răspunde că a fost scos în luna august și nu s-a prezentat nimeni iar în momentul de
față este scos la consurs și se pot depune dosare.
Domnul primar informează că este depus până acum un dosar dar trebuie să facă nota de trecere. La
contabilitate a fost scos postul temporar vacant la consurs iar cine s-a prezentat nu a făcut nota de
trecere. Se va scoate din nou la concurs și totdată se are în vedere și contractarea unei firme în
domeniu deoarece este foarte greu să lucreze o singură persoană.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 76/07.08.2017
La punctul nr.10 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile octombrie - decembrie 2017.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan îl propune pe domnul consilier Petra Zamfir.
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Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 10 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 77/07.08.2017
La punctul nr.11 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind acordare indemnizație lunară
pentru Dan Octavian.
Domnul consilier Dan Ioan, nu participă la dezbateri deoarece este rudă cu solicitantul.
Domnul consilier Matei Florin întreabă de unde vine indemnizația.
Domnul primar spune că banii vin și se distribuie, nu afectează bugetul local.
Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se
aprobă cu 10 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 78/07.08.2017
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Gliga Vasile-Dumitru

Secretar,
Todoran Codruța-Alexandrina

Redactat: secretar, Codruta Todoran______________________________________________
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