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2016 - 2020
Nr.8.615 din 28.09.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.09.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Ibănești.
Consiliul Local al Comunei Ibănești, a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului
comunei Ibănești nr.193 din 21.09.2018, 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 şi completările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi: GLIGA MARIUS-CRISTIAN, PETRA ZAMFIR, DAN IOAN,
GLIGA OLIMPIU, CHIRTEȘ EMILIA, CIORĂNEANU ȘTEFAN, MATEI FLORIN, ANTON ALINAELENA, BLOJ COSMIN, ȘI DAN NICULAIE – consilieri locali.
Sunt absenți: GLIGA VASILE-DUMITRU, TODORAN MIRCEA-ALIN-CRISTIAN și
TODORAN IONEL-DUMITRU – consilieri locali, lipsesc motivat.
Sunt prezenți un număr de 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție, în
consecinţă, şedinţa este legal constituită.
Au participat: Dl Dan Vasile-Dumitru - primar al Comunei Ibănești, Dna Dan CodruțaAlexandrina – secretar al Comunei Ibănești, Dna Farcaș Doris- consilier juridic, 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
11.09.2018, proces verbal care a fost afişat la avizierul Consiliului Local și publicat în termenul
prevăzut de lege pe site-ul comunei, pe pagina de internet www.ibanesti.ro
Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 10 voturi.
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti
2016 - 2020
Împotrivă?
Abţineri?
Sunt prezentate materialele discutate în comisii. Doamna secretar informează că
proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate.
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 28.09.2018, orele 14ºº la
sediul primăriei Comunei Ibănești.
Având în vedere faptul că domnul preşedinte de şedinţă Todoran Mircea-Alin-Cristian,
ales preşedinte de şedință potrivit Hotărârii Consiliului Local cu nr. 46 din 25.07.2018 pentru
perioada iulie-septembrie 2018, este absent, se impune alegerea unui alt preşedinte de şedinţă
pentru şedinţa ordinară din 28.09.2018.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9 alin.(1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002, domnul Dan Ioan, propune
președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 28.09.2018, pe domnul consilier Dan
Niculaie.
Propunerea se supune la vot, 10 voturi ”pentru”, împotrivă?, abţineri? .
S-a votat cu 10 voturi ”pentru”, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.72
privind alegerea președintelui de ședință
pentru ședința ordinară din data de 28
septembrie 2018
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Domnul președinte de ședință, Dan Niculaie, începe lucrările ședinței ordinare convocată
prin Dispoziţia primarului nr.193/21.09.2018 . În continuare supune la vot ordinea de zi în forma
prezentată de către executiv . Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri?
S-a votat cu 10 voturi ”pentru” următoarea:
ORDINE
1. Proiect de

DE

ZI:

hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de

dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: Compartimentul achiziții publice și urbanism
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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren
proprietate privată a comunei Ibăneşti
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: Aparatul permanent de lucru al consiliului local
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 privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Todoran
Iuliana;
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Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: 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

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești,
pentru perioada octombrie - decembrie 2018;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: Compartiment, Secretar
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

În temeiul prevederilor art. 43 alin.(1) din Legea 215/2001: ”Ordinea de zi a ședințelor se
aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în conditiile art. 39, a cerut întrunirea
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu
pot fi amânate pâna la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor locali
prezenți.....” și ale art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, care stipulează că: ”În cazul reglementării unei situații care, din cauza
circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în
procedură de urgență prevazută de reglementările în vigoare,”
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Se propune suplimentarea ordinii de zi cu:
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: 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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public
pentru ,,Branșament electric trifazat subteran";
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport: Compartimentul achiziții publice și urbanism
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

7. Diverse – Situația de la Registrul agricol cu numărul adeverințelor eliberate pentru
schimbarea cărților de identitate.
Se supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate cu 10 voturi ”pentru”, 0
”împotrivă”, 0 ”abțineri”.

Trecem la pct.1 de pe ordinea de zi:
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Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de
dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Este vorba de dezmembrarea unui teren de pe pășunea
Lunci care este cuprins între pârâul Valea Iepei și pârâul Florești, la bazinul de apă și se merge
până sus la pădurea comunală, până unde întâlnește pârâul Valea Iepei. Pe partea de vest a
parcelei, șerpuind, este drumul forestier Valea Iepei. Când s-a făcut

întăbularea acestei

parcele, s-a întăbulat totul în bloc de către topografii de atunci și pentru evidențierea drumului
forestier în cartea funciară, trebuie dezmembrat drumul respectiv. Acel drum era întăbulat pe
comună. În realitate, figurează în evidențele cadastrale ale Ocolului Silvic Gurghiu. Sunt vreo
trei kilometrii și jumătate care cu ocazia întăbulării drumurilor forestiere de pe Valea Gurghiului,
nu au putut să îl întăbuleze și pe acesta deoarece figurează întăbulat pe noi, ca pășune. Nu a
avut niciodată o evidență topografică cadastrală de când este făcut. Pe vremea respectivă îi
trimiteau pe ingineri pe unde să facă cota. După 2008, am observat că legiuitorul a modificat
Codul Silvic ca să nu le mai trebuiască autorizație de construire când construiesc drumuri
forestiere în pădure. În schimb, atunci când folosesc bani din bugetul național sau fonduri
europene, îi obligă să își obțină autorizația de construire prin alte reglementări, nu cele din
Codul Silvic. Cu ocazia aceasta a propunerii de dezmembrare din pășune a suprafeței
respective de drum forestier, am propus ca toate celelalte obiective pe care le avem acolo, să fie
dezmembrate și să le clarificăm situația juridică cu această ocazie. Domnia sa prezintă în
continuare fiecare lot în parte cu explicațiile necesare. Toate aceste loturi au fost dezmembrate
urmând a se da la fiecare destinație, lotul șase urmează a fi concesionat, drumului forestier i se
va schimba destinația ca drum forestier, bazinul de apă ca teren aferent bazinului de apă,
conducta care merge până la bazin, teren aferent conductei de apă. Ceea ce trebuie să aprobați
este propunerea de a se dezmembra în acest mod. Domnia sa prezintă în continuare conținutul
hotărârii. De asemenea menționează că în momemntul de față nu se face nicio întrăinare a
suprafețelor ci doar se divid și se evidențiază în unsprezece cărți funciare diferite.
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Dl. cons. Matei Florin, În afară de ce ne-ați detaliat cu privire la drum, bazin, terenul de un
hectar al domnului Moga, restul ce destinație au?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Pășune.
Dl. cons. Matei Florin, Au un scop anume? Cele două hectare, de exemplu?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Acele două hectare sunt pășune, unde pășunează vitele.
Pășunea Lunci.
Dl. cons. Matei Florin, Și este deja concesionată?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Nu, Nimic nu este concesionat de aici.
Dl. cons. Matei Florin, Partea aceasta nu este concesionată la Asociația Ovidiu, Brădețelu?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Este concesionată sub formă de pășune.
Dl. cons. Matei Florin, Restul loturilor scopul este strict pășune?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Pășune, da. În momentul de față hectarul care este la
Moga nu este concesionat asociației. Cele douăzeci și cinci de ari de la bazinul de apă nu sunt
concesionate, sunt scoase de la A.P.I.A., drumul forestier nu este la A.P.I.A., este scos prin
delimitările pe care le fac ei. Staniștea în schimb era băgată la A.P.I.A., cele două hectare.
Colțurile acelea de douăzeci de ari nu sunt băgate la subvenție. Mai sunt porțiuni care sunt
concesionate dar nu sunt băgate la subvenție.
Dl. cons. Matei Florin, Ați ales loturile acestea ca fiecare să aibe un scop? Așa cum e lotul
de un hectar al domnului Moga, celelalte două hectare mă gândesc că la fel. Mă gândeam că
poate pentru pensiuni de aceea vă întrebam.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Nu este o zonă care să se preteze pentru că acolo dau
drumul oamenii la vaci. E staniștea pe platoul acela. Acolo se îmbăiază, s-a construit acuma un
grajd, o să mergeți la recepție.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.73
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privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezmembrare a unui imobil
aparţinând

domeniului

privat

al

Comunei

Ibăneşti.

Trecem la pct.2 de pe ordinea de zi:
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui

teren proprietate privată a comunei Ibăneşti.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. cons. Ciorăneanu Ștefan, Domnule primar, vă rog să ne explicați preemțiunea.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Preemțiunea este un drept care se acordă anumitor
categorii de proprietari de construcții în special, vecini, ca un drept de preferință la cumpărarea
unui teren și aicea preempțiunea o are statul, vecinii, coproprietarii, arendașii și constructorul de
bună credință. Acesta este un drept de preferință, este la același preț, se acordă preferință la
cumpărare la categoria respectivă de proprietari. Ordinea de preferință este stabilită prin lege.
Un om poate să încheie contract și fără să țină cont de dreptul de preempțiune dar are obligația
ca să rămână valabil contractul ca să înștințeze pe posesorul dreptului de preempțiune ca în
termen de treizeci de zile să-și exprime intenția cu privire la contract. El poate să dea prețul pe
care l-a plătit la cel care l-a cumpărat și atuncea devine el proprietar sau dacă stă pasiv după
treizeci de zile, celălalt are proprietate deplină, neafectată. Dar pentru acest lucru trebuie trimisă
o notificare cu luare la cunoștiință, să treacă cele treizeci de zile. Apoi poate merge la cartea
funciară ca să șteargă și să ramână definitiv dreptul de proprietate sau mai este procedura de la
terenurile din extravilan unde se aplică dreptul acesta. Domnia sa prezintă modul de vânzare a
terenurilor din extravilan. Pentru cumpărare, la terenuri pe care sunt edificate construcții,
proprietarul construcției beneficiază de un drept de preempțiune. Pentru vânzările pe care le fac
unitățile administrativ-teritoriale, dreptul acesta de preempțiune este prevăzut expres în Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, articolul 123, care spune că proprietarul de bună
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credință al construcțiilor edificate pe terenul U.A.T.-ului, are drept de preempțiune la cumpărarea
terenului respectiv, în cazul în care se vinde terenul. Noi suntem obligați prin lege ca vânzarea
bunurilor să o facem prin licitație. Avem de respectat procedurile de licitație, care înseamnă,
raport de evaluare ca să stabilești prețul. În momentul în care ai făcut raport de evaluare, s-a
stabilit prețul de pornire la licitație. De acolo toată lumea licitează, dar dacă este proprietar de
construcții el poate să-și exercite dreptul de preempțiune ca să cumpere la acel preț. Aici avem
un caz aparte, sunt două parcele, una de 5000 metri pătrați și una de 353 metri pătrați. Pe
parcela de 5000 metri pătrați are edificate construcții conform C.F.-ului dar pe parcela de 353
metri pătrați nu are edificate construcții și atunci pentru suprafața de 353 metri pătrați nu poate
să-și exercite dreptul de preempțiune decât pe cele 50 de ari. Se poate vinde dacă am decis
vânzarea cu drept de preempțiune numai cele 50 de ari, urmând ca pentru diferența de 353
metri pătrați să se facă licitație după toate regulile. Raportul de evaluare este făcut pe ansamblu,
atuncea nu am știut că nu sunt edificate pe ambele terenuri construcțiile pentru că îi spuneam
să le facă separat. Nu am avut toate elementele acestea în față. Dar nu este nicio problemă
pentru că evaluarea s-a făcut la metru pătrat și se va calcula proporțional și prețul de vânzare la
licitație pentru cei 353 metri pătrați va fi acela, când scoatem la licitație parcele pentru pensiuni
și case de vacanță o scoatem și pe aceasta.
Dl. cons. Matei Florin, Oricum a fost un colaborator de bună credință. Se vede lucrul acesta
din contractul pe care l-a avut, din faptul că a fost de acord să înceteze contractul de
concesiune. Asta voiam să vă întreb, ce înseamnă constructor de bună credință?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Cu autorizație. Dacă ai autorizație, ești considerat de bună
credință și mai mult că le are și evidențiate. Se pot evidenția construcțiile construite anterior
anului două mii după niște norme tehnice. Dacă nu au avut autorizație de construire la vremea
respectivă, se pot evidenția la cartea funciară.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, prezintă conținutul proiectului de hotărâre. Domnia sa
spune că ar trebui să modificăm: ”Se aprobă vânzarea suprafeței de 5353 metri pătrați aflată în
domeniul privat, în două etape ar trebui scris aici.
9

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti
2016 - 2020
Dl. cons. Matei Florin, Am o propunere, nu știu dacă e bună sau nu, în ideea în care să fim
și noi colaboratori de bună credință cu Molid Silva, în sensul în care poate dacă am fi demarat
licitația pe toată suprafața, există șanse să nu participe altcineva de exemplu la licitație, știți că
poate rămân cele trei ari și chiar va trebui să plătească mult pe ele. Oare nu era mai bine să
participe la licitație pe toată suprafața și după aceea la urmă dreptul de preempțiune putea să șil exercite doar în cazul în care mai participa și altcineva.
Dna. secretar Dan Codruța-Alexandrina, Dreptul de preempțiune se exercită primul.
Au loc discuții dezorganizate.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Pe cele trei ari ar însemna să vinzi cu drept de preempțiune
și el nu are drept de preemțiune.
Dl. cons. Matei Florin, Va fi proprietar pe cele 50 de ari și va fi vecin cu cele trei ari.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Nu este extravilan, este teren intravilan acolo. Nu are drept
de preempțiune.
Au loc discuții dezorganizate.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Procedura este diferită. Aicea se afișează, se face
publicitate, se stabilește comisie de licitație, se strigă cu trepte de pornire, nu este aceeași
procedură. La preempțiune se merge la notar în cele 15 zile dacă optează, dacă nu se scoate la
licitație cu comisie, cu toată procedura. Se va face corectura la 5000 și prețul se calculează
corespunzător. Se vinde întreaga suprafață, dar se vinde cu drept de preempțiune doar
suprafața de 5000 metri pătrați.
Se stabilește conținutul hotărârii.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot
proiectul de hotărâre în forma modificată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a
votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.74
aprobarea
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preemţiune, a unui teren proprietate
privată a comunei Ibăneşti.

Trecem la pct.3 de pe ordinea de zi:
2.

Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei

Todoran Iuliana.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu sunt discuții, se supune la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a
votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.75
privind angajarea în funcţia de asistent
personal a numitei Todoran Iuliana.
Trecem la pct.4 de pe ordinea de zi:
3.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local

Ibănești, pentru perioada octombrie - decembrie 2018
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. cons. Dan Ioan, Propun tot pe domnul Dan Niculaie.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu sunt discuții, se supune la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a
votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.76
privind

alegerea

preşedintelui

de

şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru
perioada octombrie - decembrie 2018
Trecem la pct.5 de pe ordinea de zi:
4.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
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Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Este pus pe ordinea de zi suplimentar, ca urgență. În legea
finanțelor publice se prevede că se face consultare publică timp de două săptămâni la
aprobarea bugetului. În cazul actelor normative știți că publicarea se face 30 de zile lucrătoare.
La buget este două săptămâni, 14 zile calendaristice. Când se face rectificarea spune în lege că
se respectă toată procedura de la aprobarea bugetului cu exceția termenelor, atuncia, concluzia
simplă este că nu mai respectăm termenele ci trecem direct la rectificare chiar în regim de
urgență pentru că tot în Legea nr.273 spune că în ultimul trimestru al anului nu se pot modifica
listele de investiții, nu mai poți să faci liste noi. Am primit bani la rectificarea bugetară și am
propus să îi cheltuim. S-au primit 178 de mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale, plus 101 mii
lei din cota de 17% pentru asigurarea bugetului minim de funcționare și avem o diminuare de 36
de mii lei la cote defalcate din impozitul pe venit. Deci nu este 279 de mii lei ci cu 36 de mii lei
mai puțin, 243 mii lei. Am mai diminuat niște capitole de cheltuieli din bugetul existent deci pe
lângă 243 mii lei, au mai dat ceva bani la învățământ, 14 mii lei dar am diminuat niște cheltuieli,
în total 67 de mii lei, la administrație 50 de mii lei, 10 mii lei de la indemnizații de vacanță, 1000
de lei de la vouchere de vacanță, 29 de mii lei contribuții asiguratorii pentru muncă, 10 mii lei
reparații curente. Separat de la cămine culturale 5 mii lei, la asistență socială pentru caz de
invaliditate 12 mii lei. Acestea sunt diminuări. Total sumele sunt 324 de mii lei pentru care am
propus repartizarea astfel: la administrație 14 mii lei, 1000 de lei carburanți și lubrifianți, 5 mii lei
piese de schimb, 5 mii lei poștă, telefon, telecomunicații, internet, 2 mii lei obiecte de inventar,
1000 de lei deplasări externe, SPCLEP 2 mii lei. La alte obiecte de inventar, la învățământ cei 14
mii lei. La căminele culturale 5 mii de lei pentru salarii, la tineret 40 de mii lei reparații curente, e
vorba de tabără, reparații sala mare și sala mică și două acoperișuri de la sala mare deoarece
plouă pe perete și pe uși. La serviciile religioase avem trei cereri de la parohii, în total 36 mii lei:
Mănăstirea Lăpușna 8 mii lei, Parohia Isticeu 13 mii lei și Parohia Ibănești Pădure 15 mii lei.
Fiecare a dovedit că a cheltuit cel puțin suma aceasta, și-a descris proiectul ce vrea să facă
fiecare și au arătat că pentru proiectul respectiv au cheltuit deja jumătate din sumă prin
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viramentele făcute și facturile pe care le-au atașat. O să trebuiască să ne arate diferența de bani
cât au cerut aicea, facturile pentru ele în momentul în care se lichidează proiectul respectiv.
Asistență socială în caz de invaliditate la salarii 12 mii lei, alimentare cu apă 50 mii lei la
investiția branșări și contorizări, deci se fac extinderi în continuare, am cuprins o sută de mii lei
la ceaalaltă rectificare pentru branșări și contorizări și am mai adăugat încă 50 de mii lei tot la
branșări și contorizări. La gospodărie comunală 107 mii lei astfel: 30 mii lei alte bunuri și
întreținere pentru funcționare, aicea am achiziționat material lemnos și cherestea pentru
construcții, 15 mii lei la carburanți și lubrifianți, 43 mii lei reparații curente e vorba de magaziile
de la dispensar, s-au prăbușit în spatele dispensarului, sunt proprietatea noastră și le refacem,
25 de metri de magazii, 15 mii lei obiecte de inventar – aicea am prins să cumpărăm camere de
supraveghere așa cum ați cerut la festival și din capitolul Alte cheltuieli materiale, să luăm
celelalte mărunțișuri aferente camerelor de supraveghere, 4 mii lei vrem să cumpărăm o cupă
trapezoidală pentru buldoexcavator pentru profilat șanțuri la drum iar diferența care a mai
rămas, 44 mii lei tot la drumuri și poduri pentru întreținere și funcționare, tot aici am prins
materiale pentru deszăpezire, sare, nisip, lărgire de drumuri.
Dl. cons. Ciorăneanu Ștefan, Domnul primar aș vrea să vă solicit dacă se poate, la
Școala Dulcea s-a creat o problemă care trenează de vreun an de zile și să nu se întâmple ceea
ce s-a întâmplat la Școala Ibănești Pădure. Doamna Directoare a luat legătura cu firma care ne
asigură service-ul la centrală care nu prea este de acord să realizeze niște lucrări care țin de cei
care au făcut centrala și care au făcut racordul din centrală care este la distanță de școală, până
în școală. Atunci când s-a făcut, s-a racordat din centrală în ultima clasă din spate acolo unde
avem grădinița acum, prin spatele școlii prin partea dinspre apă. Între timp știți că s-a făcut acolo
grupul sanitar. Mitică Costa și alți muncitori care se pricep la sudat, au schimbat racordul. S-a
întâmplat că atunci acțiunea lor a fost pe un timp neprielnic, ploios, nu s-a făcut probabil sudura
cum trebuie iar acuma în fiecare zi omul de servici trebuie să dea drumul să umple instalația.
Necazul este că nu am știut treaba aceasta și am ajuns la un conflict cu firma care ne asigură
service-ul. S-a pus antigel iar acuma trebuie să facă tot timpul focul în centrală, care înseamnă
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lemne. Domnia sa solicită o sumă de bani și să meargă cineva să sape să vadă unde este
pierderea de presiune deoarece îi este teamă să nu se întâmple ceva.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Nu se întâmplă nimic.
Au loc discuții despre această problemă.
Dl. viceprimar Gliga Marius-Cristian, Veniți cu deviz de la școală.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Ca în orice buget și la școală există buget de alte
materiale și servicii de unde se poate plăti 500 de lei sau poate nu e nici atâta.
Dl. cons. Ciorăneanu Ștefan, În calitate de membru al Consiliului de Administrație al
școlii eu am adus în fața consiliului local această problemă în ideea de a sprijinii consiliul de
administrație.
Dl. cons. Matei Florin, În contextul în care am văzut că sunt niște investiții la biserici,
vreau să vă întreb dacă s-a realizat studiul de fazabilitate pentru capelă?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Am căutat peste tot și neoficial au venit niște firme de
proiectare și și-au dat cu părerea că aicia între biserici nu ar fi oportun pentru că este spațiul
mic.
Dl. cons. Matei Florin, Deci, nu primim aviz.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Nu este vorba de aviz cât de spațiul de siguranță al
bisericii, trebuie să fie la o anumită distanță în funcție de înălțime. Cel mai optim ar fi chiar la
poarta cimitirului și să se ia teren de la ambele biserici și ar presupune ca ambele biserici să dea
câte o bucată de teren, să-și dezmembreze apoi să le lipim și să facem o lucrare de investiții de
consolidare a pârâului.
Au loc discuții despre consolidare.
Dl. cons. Matei Florin, Cimitirul ortodox aparține domeniului public?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, răspunde afirmativ.
Dl. cons. Matei Florin, Și atunci ar mai fi problema cimitirului catolic să cedeze o parte.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Trebuie aduși la masa negocierilor și ei au ceva litigii
între ei legate de proprietăți și nu vor.
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Dl. cons. Matei Florin, Practic legat de cimitirul ortodox decizia este a consiliului local,
nu?
Dl. cons. Dan Niculaie, Partea cea mai mare este la cimitirul catolic.
Au loc discuții dezorganizate.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, afirmă că atunci când a început să discute cu vecinii că
se dorește construirea unei capele, oamenii nu au dorit ca aceasta să fie pusă în apropierea
caselor lor, în schimb lângă cimitir nu ar deranja pe nimeni.
Dl. cons. Matei Florin, spune că e bine, că va putea fi folosită și de celelalte culte.
Au loc discuții despre amplasarea capelelor în general.
Dl. cons. Matei Florin, propune să se facă o solicitare bisericii catolice dacă sunt de
acord să cedeze teren de acolo
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Ar trebui măcar cinci ari.
Dl. viceprimar Gliga Marius-Cristian, propune să se cumpere de la biserica greco
catolică suprafața necesară pentru cimitir.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Preotul ortodox și-a exprimat opțiunea că inclusiv acolo
lângă Rogin ar fi bine.
Au loc discuții despre terenul din Rogin și despre Târgul Sânzâienelor care s-ar putea
organiza acolo începând cu anul 2019.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, În concluzie propune ca la o ședință de consiliu să fie
invitați și preoții, după referendum. Referitor la referendum știți că în data de 6 și 7 octombrie
este referendum, fiecare partid politic își desemnează reprezentanți la secțiile de votare, se face
tragere la sorți ca și la alte alegeri.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? Sa votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.77
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privind rectificarea bugetului local pe
anul 2018
Trecem la pct.6 de pe ordinea de zi:
5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului

public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran".
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt?
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, Pe Gropi, cum se merge la Genu cu serele, pe dreapta s-a
construit o casă mai sus de Iancu pe partea dreaptă și firele de curent sunt pe partea cealaltă și
a solicitat să ducă curentul subteran. Ca să treci drumul proprietatea comunei, trebuie acordul
de trecere pentru autorizația de construire. Cere și de la serviciul de apă, aviz.
Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată - 10 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a
votat cu 10 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.78
pivind aprobarea emiterii acordului
de utilizare a domeniului public pentru
,,Branșament

electric

trifazat

subteran".
Trecem la pct.7 de pe ordinea de zi:
6. Diverse – Situația de la Registrul agricol cu numărul adeverințelor eliberate pentru
schimbarea cărților de identitate.
Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, prezintă situația cu numărul adeverințelor eliberate pentru
schimbarea cărților de identitate. În 2016 s-au eliberat 431 de adeverințe, în 2017 s-au eliberat
393 și în 2018 până în august inclusiv 280 de adeverințe. Deci media este 400.
Dl. cons. Matei Florin, constată că media este 35 pe săptămână iar pe zi vin 2 buletine.
Dl. viceprimar Gliga Marius-Cristian, spune că sunt 400 de oameni pe care i-am scuti de
Reghin.
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Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, precizează că o să încercăm începând cu 2019 să punem
în funcțiune serviciul. Nu știm când o să ne dea avizul final pentru că după ce se întoarce din
concediul pentru creșterea copilului, Ancuța va trebui să facă o perioadă de practică la Reghin.
La ședința următoare, domnul primar spune că va propune modificarea organigramei. Sunt
posturi vacante, de muncitori, se vor face reorganizări. Domnul Todoran Ioan se apropie de
pensie. Sunt probleme cu recuperarea creanțelor și cu procentul de încasare. Se pierd foarte
mulți bani atunci când conform formulei stabilite prin legea finanțelor locale ni se repartizează
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Dacă se ajunge la încasări de
90% poți să prognozezi de la începutul anului mai bine cheltuielile, altfel nu poți să pui la venituri
decât ce ai încasat în anul precedent chiar dacă debitul tău îți spune că poți să încasezi mai
mult. Și atunci se va transforma un post și se va scoate la concurs, post cu studii superioare,
specialitate juridică pentru că sunt foarte multe proceduri de făcut în domeniul juridic, executări
silite. Ideea este să poți urmări toate posibilitățile de a recupera banii. Mai avem utilajul de
curățat străzile și de măturat, din nou a greșit oferta cel care a depus ofertă, sperăm ca până la
sfârșitul anului să cumpărăm utilajul. Trebuie angajat prin concurs și un deservent de utilaj, cu
probă de lucru. Să deservească și alte utilaje pe care le are primăria.
Dl.cons. Dan Niculaie,

preşedintele de şedinţă, întrucât problemele înscrise pe

ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările ședinței Consiliului Local.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
SECRETAR,
Dan Codruța-Alexandrina

Dan Niculaie

Redactat: D.C.A.______________________________________________________________________________________
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