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Proces-verbal
Nr. 9.748 din 26 octombrie 2017
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a
avut loc în data de 26 octombrie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc: domnul
Todoran Mircea, Gliga Dumitru-Vasile în consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamna Chirteș Veronica, doamna Todoran
Doris și domnul Farcaș Sebastian.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile-Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 26.10.2017, orele 9:00 la
sediul Primăriei Ibănești,cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibănești pe anul 2017;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor
și aducțiune apă UAT Ibănești”;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere
rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”.
Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir, întreabă dacă sunt completări pe ordinea de zi.
Domnul primar Dan Vasile-Dumitru completează ordinea de zi cu:
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență;
5.Proiecct de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru
obiectivul de investiții „ Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”.
Ordinea de zi se supune la vot. Se votează cu 11 voturi ,,pentru".
Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aflându-se în concediu este înlocuită de către
Man Ancuța Nicoleta.
Man Ancuța-Nicoleta 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 11 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 rectificarea bugetului local al
Comunei Ibănești pe anul 2017;.
Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului primar, Dan Vasile-Dumitru, care începe
prin a prezinta-o pe noua angajată care a ocupat postul de consilier juridic, doamna Todoran Doris
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și o felicită pentru notele obținute deoarece a fost o competiție strânsă și dacă se dorește ca dintre
consilieri să propună un proiect de hotărâre din punct de vedere juridic se pot consulta cu Doris și
va sta la dispoziția dumneavoastră, precizând faptul că este subordonată primarului și primăriei și o
să-și îndeplinească și alte sarcini decât cele a Consiliului Local nefiind un post exclusiv,atunci
când s-a înfințat postul s-a văzut necesitatea în cadrul primăriei, legea nu prevede în mod expres
spune că secretarul îndeplinește această funcție dar din cauza ,,birocrației,, o face pe secretară să nu
poată să facă și acest lucru.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local și prezintă raportul compartimentului de specialitate reprezentat de către Chirteș Veronica,
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Față de planificările inițiale apar periodic modificări la plata
unor activități care nu au fost prevăzute sau nu au fost suficient finanțate și anume propunerile
sunt următoarele: ați văzut materialele de pe site sau pe email sau făcut unele mici modificări între
timp dar sunt nesemnificative și o să le citesc probabil și în cursul zilei de astăzi o să dezbatem și
o să facem unele modificări.Avem majorări la partea de venituri ale bugetului local, bugetul local
cum știți are partea de venituri și partea de cheltuieli, la partea de venituri de data aceasta s-a
majorat cu 21 000 (de lei) taxe speciale casate,care nu au fost ..licitații,,
Chirteș Veronica:,,Salubritatea, apa,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Deci taxe care nu au fost prevăzute inițial
Chirteș Veronica:,,La nivelul anului anterior .,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,La partea de cheltuieli, stiți că întodeauna urmează partea de
venituri, sunt venituri se fac cheltuieli nu sunt venituri nu se fac cheltuieli, dacă diminuăm
cheltuielile atunci trebuie să punem alte cheltuieli pentru că întodeauna bugetul trebuie să fie egală
cu partea de cheltuieli atunci noi am diminuat partea de cheltuieli cu suma de 252000 lei și o vom
înlocui cu partea de cheltuieli pe care noi le am gasit oportun să o facem la administrație cu
82000 lei se diminuează cu 9000 lei de la salari și contribuțiile aferente, 5000lei furnituri de birou,
după cum vedeți sau făcut economi la furnituri de birou și atunci mutăm în altă parte, 60 000lei alte
pentru întreținere și furnizare, 9000lei deplasări externe nea costat mai puțin anu acesta deplasările
cu Charta deși sumele încasate au fost cele prognozate , bibliotecă 13 000lei, tineret 10 000lei, aici
de la reparații curente iar de la bibliotecă de la salarii în realitate salarile la bibliotecă au scăzut de
asta se fac..și de asta zic că în administrație au scăzut, unde este scăderea să înțelegeți au scăzut la
mai mulți salariații.,,
Chirteș Veronica:,,Da, la administrație și la bibliotecă 5 persoane ,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:De la sporul de proiect era 61,5% pentru salariați care erau
angajați în derularea proiectelor,era dreptul lor, era o caomisie care verifica fiecare document în
cadrul proiectului și atunci noua lege a salarizări a scos acel spor pentru salariați adică la lăsat în
lege dar cu condiția să se acorde dacă este cuprins în cheltuielie eligibile ale proiectului ori până
anu trecut nu a fost capitol în derulare care să prevadă cheltuieli fără plată de implementare și
atunci de acolo s-a încheiat..,,
Matei Florin:,, Eventula pe proiectele viitoare.,,
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Cu siguranță data viitoare vor veni eligibile, tineret 10
000lei, reparații curente am evaluat ce mai era, reparații, cabluri,instalați,o scădere a cheltuielilor,
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gospodărie comunală 30 000lei, poștă, telefon, salubritate 20 000lei a scăzut, initial s-a prognozat
mai mult la salubritate ,,
Chirteș Veronica:,,Nu se știa exact cât o să fie.,,
Domunl primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Drumuri și poduri 123 000lei finanțare externă
nerambursabilă, aici ar trebui să înțelegeți că este o sumă mare 123 000 lei sunt banii plătiți de
către noi de la capitolul ,,Modernizarea părții carosabile,, proiectul acela european și partea de
proiectare și consultanță a fost rambusabilă de către AFIR Alba-Iulia, deci nea dat bani înapoi, au
fost plătiți din bugetul nostru local, fiind considerate cheltuieli eligibile au plătit și noi am încasat
bani, și atunci acestea nu sunt sume care se mai cheltuie, mai avem asemene de sume care iam
folosit noi din bugetul local folosim în altă parte ..Acum am vorbit de partea de diminuarea
cheltuielilor și de majorarea veniturilor și pe baza acestor sume adunate trebuie să se revadă la
partea de cheltuieli 273 000 lei este suma totală, la administrație 19 000lei, la poștă telefon 5000lei
4000 reclamă și telefon, 1000 asociați și fundați, o cotizație restantă aici, Serviciul Public de
Evidență a Popunlației 1000 de lei la salari și contribute aferente sau făcut majorări aici la salari
este vorba de 1000 de lei la capitolul acesta, se datorează creșteri salariare în zona respectivă dar
salarile le fcem din venituri suplimentare este o restrictive a legi care intrezice creșterea salarilor
prin modificări de la un capitol la altu numai din venituri suplimentare, 21 000lei care sau încasat
suplimentar, la PSI suma de 15 000 lei s-a majorat din care 7000 lei salari și contributi …….mai
târziu încadrat,…1000 carburanții și lubrifianți, 6000 pentru întreținere aici este vorba de
asigurarea pompierilor voluntarii stiții că la pompieri voluntari le facvem asigurare de viață ne
permite legea să o facem este cam singura facilitate pe care le-o putem garanta, vine cam 1000 lei,
100 lei pe an, cam pe acolo deci sunt bani pe care noi îi ajutăm tot acolo 1000 lei obiecte de
inventar dar s-a majorat sau luat furtune,la bază alte bunuri și întrețineri și funcționare.
Chirteș Veronica:,,Aici laserviciul de pază nu s-a putut initial suma ,,
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,, Învățământ 18000 lei reparați curente, aici au fost făcute
solicitări de la Dulcea și Isticeu dar la Dulcea era 20 0000 lei și la Isticeu 60 000lei suma ne manca
tot bugetu și atunci am zis să se facă lucrările stricte anul acesta la sfârșit de an ce se poate face în
interior, 9000 lei la Isticeu și 9000 lei la Dulcea este bun așa domnul Ștefan?
Ciorăneanu Ștefan:,,La Isticeu ce face?,,
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Zugrăveli la hol,,
Matei Florin:,,Dacă era mare se prevedea și anveloparea,,.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Dacă era solicitare de anvelopare la Isticeu că acolo nu era
izolat, oricum nu se poate face anul acesta pe bugetul anului viitor se vor cuprinde și ..
Ciorăneanu Ștefan:,,Eu sunt un pic, eu știu că și în școala de la Isticeu și de la Dulcea s-au băgat
bani grei,nu condam pe nimeni,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Acestea sunt întrețineri,,
Ciorănean Ștefan:,,Am înțeles întrețineri dar ar trebui să se gândească să întrețină,la Dulcea nu s-a
investit nu știu de când, în interior și arată mult mai bine decât Isticeul unde sau băgat bani la greu,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Bagat bota pe ei,,
Ciorăneanu Ștefan:,,Nu ar strica ca dumneavoastră domnule primar și noi consiliu prin
reprezentanți care suntem,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Știții ce se întâmplă?,,
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Ciorăneanu Ștefan:,,Ar trebui să le atragem atenția, eu vorbesc pe baza din interior ,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Sunt două chestiuni,una e vorba de diferența semnificativă
de copii, la Isticeu sunt 100 și la Dulcea sunt vre-o 30,sau cât?,,
Ciorăneanu Ștefan:,,Domnul primar?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Și apare fenomenul și anume acela că părinți nu vor să își
dea copii la pădure, deci foarte mulți părinții au venit cu factorul acela pshiologic cu cât îl duci la
pădure cu atât nu știe carte și iese mai prost, deci ,,
Ciorăneanu Ștefan:,,Și nu este așa?,,
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Alte sevici culturale, majorare la Festivalul Văii Gurghiului
cheltuieli pentru funcționare,aici s-a deposit cheltuielile la festival cu organizarea festivalului și s-a
solicitat să dăm câte 4000 fiecare comună și 1000 de lei pentru salariați de acolo, era vorba să
aducă niște piatră acolo să facă niște alei și să angajeze un transport piatră cubică acolo de unde
este depozitată Gornești parcă și să aducă piatra și să o aducă să o aleagă, la asistență socială 5000
lei salari și contribuții aferete acestora, 4000lei este vorba de piese de schimb, cauciucuri la
mașină, de iarnă, 1000de lei ajutor de urgență,numai 1000 de lei?
Chirteș Veronica:,,Da,4000 lei aveam,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Am zis 2000 să pui, am propus 6000 lei,,
Chirteș Veronica:,,Eu știam de 5000 lei;,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu eu am propus 6000 lei ajutoru de urgență, punctual este la
finalul ordini de zi, alimentare cu apă 20 000 lei și contorizări șanțuri și contorizări noi.Ce se
întâmplă în urtima perioadă se branșează tot mai mulți oameni care sunt departe de rețea cei care
sunt aproape de rețea s-au branșat atunci cu prima ocazie și acum de exemplu Tălmăcean și cu
femeia aceea sunt 400 metri, Hoznogiu 400 metri, la Blondu 200 un abonat 200 metri și cresc
cheltuielile de branșare dar acum știții cum este cu rețele acestea nu putem să,să fie o taxa de
solariditate față de cei care stau la 2 metri să nu fie favorizați, față de cei 200 de dar mai avem unde
la Unghiuri sau la Macavei?
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,La Păpuc,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dar tot iam amânat să îi putem branșa pe cei mai aproape,
acolo pr Gropi să-I legăm pe aceea că sunt 2 persoane am decis să-I băgăm pe aceea că sunt doi la
300 metri decât acești la 2 km deci nu este o echitate să zici că eu am fost primul și mă pui pe mine
și așa fac o căsuță pe deal și îmi duce-ți apa pe deal și poate și curentul, branșări și contorizări 25
000lei iluminat public 40 000lei din care 27 000 lei încălzit dar de fapt este costul iluminatului
public este posibil să mai avem nevoie de o rectificare de buget dar să vedem cum o să fie facturile
13 000lei pentru intreținere și funcționare, cum vine un vânt cum se strică toate, gospodărie
cmunală 31 000lei astfel 6000 lei la salari și contribute sunt datorate creșteri luni iuni deci sunt
aferente la toți salariați la lunile acestea numai că acuma s-a cheltuit banii dar să le putem achita și
pe ultima lună pentru salarii trebuie să punem suma asta, 25 000 lei gospodărie counală aici avem
de exploatat material lemnos, am mai avut bani aici dar s-a contactat cele două partizi la Ocolul
Fâncel de pe Tisieu și Tireu pentru lemn de foc și acelea trebuie să le achităm noi pentru că pe
Ocolul Fâncel nu avem acelați contract, avem contract de pază dincoace avem contract de
administrare aici este vorba de pădurea comunei și e vorba de pășunea comunei. La pășunea
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comunală avem contract de pază iar veniturile sunt sub cheltuieli și atunci contract lam încheiat
noi direct cu operatorul economic plata o facem noi direct operatorului economic nu este ca la
Ocolul Gurghiu unde avem contract de administrare unde ei îl plătesc și ne dau diferența de
venituri și cheltuieli și dincolo este altfel situația și atunci a trebuit să cuprindm bani să putem plăti
cheltuielile cu exploatarea lemnului respectiv, la lemn de foc avem o problemă din partida de pe
Valea Iepi, Pârâul Porcului s-a exploatat lemnul de foc și a fost scandal mare cu populația de ce se
dă brad și plop, deci efecctiv au făcut scandal să le dăm lemn de foc de fag, au fost oameni care
efectiv sau dus până în rampă au văzut ce lemne sunt că a o parte din lemnul era amestecat jumate
și jumate, au refuzat să ia lemnele și au venit fără lemn, om de pe table și am decis ca lemnul
rămas , molid,plop, brad și fag să îl distribui la școli ca să de aprins focul, vine iarna, câte vre-o 10
metri de brad , 5 metri de plop că rămâneam cu el în stoc, la central mai merge dar la om în sobă nu
prea că fumegă și iese fum iar după aceea ne pomenește pe toți de aici din sală, deasta am rămas să
fiți și voi de accord cu această decizie de direcționarea lemnului rămas, să știții că este și situașia
că se duc la Silvic să vadă cât este prețul și nu cumpără și vin înapoi deci la Ocolul Fâncel
Gliga Olimpiu:,,Dar nu au vrut să-l ia oamenii, cei de la Tisieu care au fost tecuți pe table și nu au
vrut să ia lemnul,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,, 50 de lei și au zis că nu îl iau așa de scump o să ajungă și
200 lei, la iluminat vam spus la gospodărie 31 000 lei din care 6000 lei contribuți și salari, 25 000
lei pentru întreținere și funcționare la drumuri și poduri suma toatală este de 100 000 lei din care 39
000 lei alte bunuri de întreținere și funcționare 61 000lei reparații curente sunt drumurile care se
lucreză la Mitica Firi, care a venit cu sute de petiții în fiecare an pe Tireu, 350 de metri de drum
nou care costă bani, pe Pripon iarăși un drum foarte rău nu se poate ajunge acasă câteodată și
acolo sau băgat, deci solicitările făcute foarte insistente și permanente și greu pentru oameni aceea
că nu au cum să ajummgă acasă și totiam amânat că no am ajuns în situația aceasta aici s-a
diminuat cu 1000 lei la ajuoare, alte modificări care vreții să le face-ți?
Matei Florin:,,Vreau să întreb cu proiectul de hotărâre ce urmează, ce sumă este solicitată în
cerere?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu este solicitată nici o sumă, dar am decis să dăm suma de
6000 lei ,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,O să mai fie o solicitare, urgentă,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,A mai ars ceva?,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Nu dar o să vină cu o solicitare,,
Ciorănen Ștefan:,,O să mai facem o rectificare..
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,A depus o cerere o vecină să îi facem noi casa, dar eu nu văd
ăla un necaz să fie o urgență, să convețuiești în mizeria aia 20 de ani,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Știți ce este problema de acolo s-a curățat,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,S-a curățat acolo,8 rabe sau dus dar mai sunt de dus,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Erau și haine și le țineau și de cald,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Erau hainde și cele de jos cred că erau din 2000 și printer ele
era și o sultana de preot, și erau așa lângă perete ca și o termoizolație dar aveau un canal ca în
tranșele din armată .,,
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Președintele de ședință, Petra Zmfir întreabă dacă mai sunt discuți cu privire la proiectul care s-a
discutat,ne fiind alte discuții.
Se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi cre se votează cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 79/26.10.201
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești”
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Este vorba de cheltuielile de la bugetul local neligibile, sume
care nu se finanțează de la bgetul de stat PNDL-lui și trebuie să le finanțăm noi și să fiții de accord
cu ele,,.Domnia sa prezintă cheltuielile: amenajări pentru protecția mediului acestea nu le plătește
statu, doumentații tehnice și avize pentru obținerea autorizaților, verificarea tehnică de verificarea
tehnică și de execuție, organizarea procedurilor de achiziție, consultant, asistență tehnică și specifică faptul că în primăvară când s-a adoptat indicatori pentru investițile,extindere canalizare,aducțiune apa,au fost spus că sumele trebuie suportate de către noi și se așteaptă să se facă documentația și să se încheie contractual.
Matei Florin:,,Vreau să întreb legat de acest proiect în legătură cu Silvicul cu ozonarea și deconturile sunt rezolvate,,?
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu sunt rezolvate,,
Matei Floin:,,Pe de altă parte avem termen de execuție având în vedere faptul că s-a obținut finanțarea?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Am obținut finanțarea dar la modul ipotetic,nu am semnat
contractual suntem declarațieligibili dar trebuie să semnăm contractual și când semnăm contractual
trebuie dusă și întreaga documentație,,
Matei Florin:,,Deci ne lipsește această ,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Hotărârile acestea fac parte inclusiv din documentație dacă
nu mergem cu ele nu obținem contractual, și la acela avem timp să obținem avizele până la ordinal
de începere al lucrărilor trebuie să avem autorizație de construire, dar din păcate merge atât de
greu, că am făcut atâtea deplasări și la Direcția Silvică și discuți și la București de două ori ne-a
respins documentația că specialist de la Direcția Silvică merg foarte greu,ultima dată a veni domnul
Barna care se ocupă de documentația aceea în birou la directorul Direcției Silvice și zice că numai
în luna asta august a venit documentația dar din ce an, din 2016 trecuse un an nici decun 30 de zile
ca să vedeți cum lucrează, sunt oameni pensionari acolo care nu-și mai fac treaba sper să nu ajungem și noi așa.,,
Matei Florin:,,Important este să nu pierdem proiectul și dacă alocăm resurse din bugetul local și să
nu fie eligibile și să nu ne batem de problema aceasta, de asta vă întrebam.,,
Nemai fiind discuții se supune la vot.
Se aproba pentru cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 80/26.10.2017
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru
obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești”
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Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,E fix aceeași problemă referitoare la extinderea canalizări
suma totală este de 105 000lei din care s-a plătit 11 000 lei deci mai sunt de decontat 93 000 , și le
citesc care sunt cheltuielile acestea:studi 10 000 lei,studi de teren 10 700lei, documentație suport
49000 lei, proiectare 22 000lei, consultanță 16 000lei, asistență tehnică 14 000 lei, comisione taxe
20 000lei, acestea sunt sumele fără TVA la care se adaugă TVA restul se vor prevedea anul viitor în
buget,care va fi anul 2018 unul plin de cheltuieli și cu o lipsă acută de venituri principal lipsă fiind
veniturile din păduri care le estimăm întodeauna la 1 milion de lei dintr-un foc avem aici de achitat
încă 250 000lei nu știu de unde o să-I luăm că s-a schimbat legislația silvică în așa fel încât o să
avem pagube așa de mari, pentru că nu se mai vinde licitația pe picior din pădurea comunală ci se
vinde în rampă trebuie exploatat deci va fi un an de colaps și după un an dacă se va reveni cam la
75% din veniturile care le obțineam până acum este o estimare data așa de către specialiști din
silvicultură dar va fi un gol trecerea asta,până când se exploatează, până când se scot trece un an de
zile.,,
Se aprobă pentru cu 11 voturi ,,pentru".
Se adoptă Hotărârea nr. 81/26.10.2017
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,E vorba de o casă care a ars în spate la Floarea de la
magazin, s-a provoct singur de la priza de la televizor care a ars după care măsuța televizorului
după care a ars și un rigips acolo, și am fost că era o neconcordanță între cerere și ancheta
socială,raportul pompierilor unde era că li s-a ars trei camera și în raportul pompierilor arătau că
dor televizorul,măsuța ți 5 metri de pereți afumați, familia este întradevăr nevoiașă trăiește doar din
alocația copiilor și și-au ridicat o casă poate prea mare față de nevoile lor făcut și colectă prin sat la
biserici, dar în realitate incediul a fost mult mai mic decât a fost mediatizat întradevăr era o casă
mica de lemn și era căptușită pe interior cu rigips și când a intrat fumul toată casa a fost afumată și
nu mai iese din material, și am propus 6000 de lei pentru un ajutor am făcut comparație că și noi
avem problem am fi putut da la școală la Dulcea.,,
Dan Ioan a plecat din sală.
Se aproba pentru cu 10 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 82/26.10.2017
Punctul nr.5 de pe ordinea de zi Proiecct de hotărâre privind pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „ Extindere rețea canalizare menajeră
și racorduri comuna Ibănești”
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,S-a schimbat niște străzi în principiu în sensul că unele sau
micșorat altele sau modificat nu au fost prinse și au urmat să fie cuprinse,și vă dau citire care sunt
acelea, avem aicia denumirea din nomeclator a străzi Dj-de la km.150 până la 0,35 este destul de
greu de rumegat nu?Atunci avem o rubricăde denumire populară a străzi și lungimea străzi strada
de la Ticu lui Dumitruț și Floarea de la magazin asa se înțelege așa?Aici lungimea este de 354
metri, conductele în general sut de Fi 150 nu este rețea principal, magistrala în zonă este de 400 Fi
asta este de 250 sunt rețele mici prevăd să aibă cămine de vizitare și de branșare, de exempu aici
sunt 8 cămine de vizitare și o subtraversare, va trebui traversat drumul județean și ar trebui să
facem subtraversare cu utilaj dinăla, pentru că nu o să ne dea aviz sigur Consiliu Județean ca să-l
tăiem, strada 22 Patriț deci este vorba de la drumul județean până sus la Patriț 260 metri este stradă
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care se asfaltează la celălat proiect și atunci am zis să o punem acum , 8 cămine de vizitare și 7
racorduri vedeți că numărul de racorduri spune densitatea, a fost una dintre prioritățile de
acolo,Ciocușu vine de la dinsus de Boaltăru vine până în kos la Ciocușu și acolo este subtraversare
din nou casele acelea de la Floarea din sus, subtraversarea de la Ticu lui Dumitruț este chiar la,
acolo unde se intră la Unghiuri,,
Matei Florin:,,La Floarea la intersecție.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,La Cristi lui Crâșmaru, mai în jos de podu Hodacului ,aasta
este mai în sus la Ciocușu,Ionul lui Octăvean până la Ticuț acolo la cruce puteam pune ca și reper
pe Ticuț și se încheie la Ștefan 300 metri 10 cămine vizitare 9 racorduri aici intră și școala avem o
subtraversare asta de la strada noastră care merge la Velu, după biserici șccoala aici este compusă
din mai multe bretele aici 40 metri de la școală în fața biserici,123 după biserici până la casa
parohială a catolicilor încă 50 metri la Racoțan și 180 metri până sus în deal la Dorinel, acestea
sunt lungimile și aici avem 14 cămine de vizitare și 9 branșamente
Domnulviceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Pe tot sectorul?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da dar am ținut cont că străzile acestea se asfaltează în
totalitate și după biserică și prelungirea este mare întradevăr pentru 9 cămine ,racorduri ,străzi care
se asfaltează, 40,90 și cu 280 este 370 ,460 de metri da un juma de kilometru 9 racorduri, atâtea au
evaluat ei casele păi nu sunt că dincoace e gârla ,,.
Matei Florin:,,Am numărat 10 case pe o parte doar, dar acolo așa va fi canalizarea de se vorracorda
și pe o parte și de alta, pe ambele părți ale drumului?,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,, Primărie –cămin 130 metri pe partea asta, vad că este o
greșeală că este 19 așa după Dj ,ester Onisfâc aicia nu a fost cuprins ci ulterior că era pusă strada
de la Gropi dar nu mai erau case și am scurtat-o pe aia și am pus pe Onisfâc, se ia de la Onisfâc
până la Sâia lui Liviu lui Ciocușu, sunt 9 case adunate toate la 173 de metri pe urmă Augusta –
Solomon 24 branșamente și avem subtraversările la drumurile nostre 16 cămine de vizitare pe urmă
Zaricuț-Biserica Betel 7 racorduri și 40 de metri nu Zaricuț,Zarica Ițului, Iță pietrișaru din jos de
Iță este o subtraversare 5,Isticeu Gropi 309 metri la Virgil este asta pe urmă la Biserică 105, 3
branșamente și aici este ceva greșeală că a rămas 309 metri sunt doar vre-o 100 metri de aici sa luat
și s-a pus la Onisfâc pe urmă Ibănești Pădure Bota până la Podu runcului 4 branșamente și o
subtraversare pe partea de la vale canalizarea principal este subtraversare la drumul județean,
Dulcea 730 metri 24 branșamente și 21 de cămine de traversare de la Tisieu până în gura Dulci, pe
o parte este canalizare, pe partea cu școala și se leagă și cealaltă,,
Ciorăneanu Ștefan:,,Și când se apucă?să îi dau un răspuns la neamul tău că tot mă întreabă.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,El se poate lega chiar acolo în dreptul casei lui traversează
drumul lui, pe urmă Vlăduț-Fătăciunița 400 mtri, 8 branșamente,acolo se va termina până la
intersecția cu Fătăciunița, la Tireu 150 metri o supratraversare de la podul Ibănești-Pădure aici se
leagă și căminul și școala și se merge până dincolo de casa parohială.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Colțul căminului de la Ibănești-Pădure prin cădere acolo se
va muta o stație de pompare avem proiectul nostrum cu căminul pe acolo va trece, nu este o
traversare ci o supratraversare, strada 88 Dulcea din sus, 70 metri,17 racorduri,strada 33 Dulcea din
jos 133 metri cu 5 racorduri și strada 31 cu 2 racorduri asta este pe Dulcea din sus pe la Cia lui
Mlaștina, se face o pensiune acolo și am cuprins-o unde a stat Florinu Lenți..se face asfalt până la
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Lăzoreanu, la Zarica de fapt dar sunt zone ,la Gropi de exemplu unde am tăiat e zonă largă unde se
pot extinde și după unde nu afectăm drumul asfaltat merge pe Gropi până de la deal de Iancu, dar
se poate face canalizare pe lângă drum pe viitor dar unde nu a permis de exemplu aici la Patriț
unde nu a permis și nu trebuie să strici asfaltu, acesta intră pe monitorizare pe 5 ani și nu mai strici
asfaltu de exempu aici după vale dacă găsim putem face și canalizare și de la primăvară că se
termină monitorizarea, stricăm și facem altu,,
Matei Florin:,,Și acolo pe Dulcea la fel va fi?unde zicea-ți în plus,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Se poate merge pe după nu sunt case pe o parte deloc, aceștia
sunt indicatorii tehnico-economici.,,
Ciorănean Ștefan:,,Aizis că de termină la Vlăduț,mai din susu de Vlăduț?,,
Todoran Ionel:,,Este luat în calcul că se extinde pe Tireu și pe Tisieu, se ia în considerarea faptul că
odată diametru să fie suficient și stația de pompare să fie suficientă de mare?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu o să fie asta o soluție se va face Tireu și Tisieu o să
pompez din nou Tisieu și Tireu ca să treacă podu ci se poate face traversare
Todoran Ionel:,,Nu o să treacă podu?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Cel mult dacă va trece,mă gândesc să găsim pentru partea
din sus, dar lăsăm pe specialist să decidă ei să-și facă treaba.,,
Au loc discuții dezorganizate.
Bloj Cosmin:,,Aș vrea să știu dacă s-a mai discutat de casa lui Costel?domnul Ion a zis că vorbește
să îi dăm noi să se lărgească ,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,nu am mai discutat,,
Au loc discuți deszorganizate.
Matei Florin:,,Aș vrea să vă întreb dacă mai rămân din ceea ce se asfaltează, dacă acest proiect
prevede ca toate străzile care urmează să fie asfaltate dacă o să rămână ceva fără canalizare?De
exemplu strada de la Tisieu către Dulcea,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu am prins,,
Matei Florin:,Și acolo va fi asfalt?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Acolo este o problemă legată de colectare râului Gurghiu,
sunt atât de marei problemele cu Apele Române ne-a ținut în loc aproape un an de zile cu podul de
la Blidireasa,Bozon, aici la Ibănești-Pădure am avut noroc că acesta era în parametric, la Bozon ce
problemă ne-a făcut cei de la Apele Române, nu zic acum că am făcut intervenție, traffic de
influență sau abuz în serviciu și mam dus pe bunul simț și le am explicat că ne blochează finanțarea
este cea ce se cheamă cota de inundație 1 la 100 aia înseaamnă că este un eveniment unul la 100de
ani, care a avut loc în 1950 și s-a stabilit cota de inundații a râului Gurghiu la cota maxima și mai
există și alt debit mediu,1 la 5% adica unu la 5 evenimente care au avut loc în ultima sută de ani
media lor și atunci scade, noi am avut volumul de 150 de metri cubi pe secundă la podul de la
Bozon la cota de 5% la cota de 1 la 100 , trebuia să facem podul acela să-l înălțăm la 2 metri 1,80
așa noi lam înălțat la 80 de centimetri la cota asta față de cât este acuma sus la cota cealaltă trebuia
să fie de 1 metru plus că trebuia să stricăm și investiția aceea nerecepționată de către Apele
Române, pragurile acelea de fund, am avut o înțelegere că era o directivă europeană și trebuia să
fie transpusă și la noi în legislație până în 2020 de la București cei care reglementeză apele că sunt
mai multe rețele de ape,Crișan, Mureș, Banat, Moldova aceeia sunt peste toate aple din România
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au mers începând din 2016 pe cota de la 1 la 250 norocul nostrum a fost că domnul Bărbierul care
a fost șef la Mureș a ajuns director la ape la București șiam apelat la o înțelegere să ne lase pe un
drum ca a nostru să mergem că nu este legislație dacă nu ne formulăm în instanță pierderile ce le
suferim din cauza proiectului respectiv, șansa a fost că pragul acela de funda fost avizat de Apele
Române la cota de 5 % și atnci am scăpat și noi că admitri salutare și așa o să fie că lumea a făcut
tot felu de opoziți ne-a și spus Păunel că face el primul contestație să oprească lucrările de ce se
înalță podul așa de mult că riscă să se inunde și atunci una din măsurile care am luat este separate
investiția în două drumurile care se pot asfalta în primă etapă fără pod și drum , e drumul care duce
la Păunel în dreapta și drumul care urcă pe Blidireasa, va fi pe loturi podurile numai că nu este
avizat de către AFIR Alba primul lot este avizat și urmează să fie demarat procedura de achiziție și
să fie avizată de către toți factori,procedură restrânsă și în câteva zile se vor termina nu e vorba de
ordinul lunilor și putem să încheiem contractul de execuție pentrul lotul de 8,1 kilometri de
asfaltări celălat va fi o investiție foarte mare că va ajunge până la vre-un milon de lei sar putea să
fie din bugetul local sau să avem șansa ca în urma licitației să scadă prețul deci avem posibilitatea
acesata ca milionul acela să se încadreze în partea de eligibilitate și atunci cu o asfel de situație neam fi încadrat la supra traversare la Râului Gurghiu, și atunci ne dă ei soluția și zice construiți
podul de la Tisieu și atunci pute-ți trece cu canalizarea peste Tisieu.,,
Matei Florin:,,Singura soluție ar fi pe la Bacoș și o pompă de pompare ,,
Discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Știți ce se întâmplă acum în partea de sus unde casele sunt
mult mai răsfirate accentual pe canalizare este mult mai mic pentru că mulți au puse decantoare în
gradină, nu afecteazăterenul,nici vecinului cauți grădini mari deci nu este o situație așa de
deranjantă ,,.
Matei Florin:,,Eventual se poate interveni cu vidanjă,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Urmează să cumpărăm vidanjă, în măsura în care putem, eu
văd o prioritate aici în Ibănești sat,chiar la conducta principală,,.
Matei Florin:,,Și mairămâne din breteaua principal mai rămân case fără canalizare?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Rmân însă puține la Pîrîu Mare este o casă la Bârlădoi, mai
însus este iar o casă dar el stă la Reghin,,
Au loc discuți dezorganizate.
Petra Zamfir:,,Am o întrebare noi de pe Pietroasa, nu putem să ne racordam noi la rețeaua de
canalizare?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Orice lucrare pe domeniul public se face cu acordul
Consiliului Local, trebuie respectat proiectul nu faci să fie făcut și se înfundă și mulți fac după
ureche și Nicu de la cablu 100 metri de canalizare fără nici un cămin de vizitare se înfundă
salutare la revedere și duci cu vidanja după aceea și trebuie respectat proiectul sigur nu o să aibă
viață lungă.,,
Se aproba pentru cu 10 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 83/26.10.2017
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Alte discuții
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Când s-a introdus apa pe Blidiresa, din jos de Zarica toată
lumea avea apă pe stradă drumul era foarte îngust nici nu se putea intra cu mașina era drum de
căruțe ,la Sabin și a trebuit să lărgim drumu că nu puteam să intrăm și să băgăm și țeava și dacă pui
țeava pe drum se strică pentru că pământul este moale și atunci am apelat la vecini din jur ne-a dat
un metru și jumătate numai că răzorul era așa cam cât este peretele acesta am dus escavatorul am
lărgit drumul pe o porțiune de vreo 30 metri dar pretenția proprietarului a fost să îl lăsăm să își
bage apa băiatul lui compensație, și atunci am căzut de accord să își bage apa și acum a primit
somație era în lista respectivă .,,
Matei Florin:,,Dar nici nu mai trebuia prins în lista aceea,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dacă sunte-ți de acord că suprafața de teren a dat-o,atunci în
situația de față la Serviciul de Apă să figureze să fiți de accord cu compensare teren introducere
apă e vorba de către om și copilul lui Blidireasa 10 și Blidireasa 10A.
Au loc discuții dezorganizate.
Se supune la vot toți consilieri sunt de accord ca să fie compensarea la taxa de branșare.
Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Petra Zamfir

p. Secretar,
Man Ancuța Nicoleta
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