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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr.  785 din  29.01.2018 

 

 

            Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut loc 

în data de 29 ianuarie 2018. 

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

Anton Alina, domnul Todoran Mircea Alin Cristian și domnul viceprimar Gliga Marius Cristian. În 

consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

               La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamnele Chirteș Elena  Veronica,  Todoran 

Doris, Man Nicoleta-Lenuța și domnul Farcaș Sebastian – Irimie și preotul Genu Oprea. 

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 29.01.2018, orele 16.00 la sediul 

Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului 

creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul 

IV 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din 

anul 2017 pentru anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 14/2016 de aprobare a 

regulamentului de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții economici care 

își desfășoară activitatea pe raza administrativ - teritorială a comunei Ibănești; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local ce vor fi 

efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 99/28.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2018, 

precum și a unor tarife; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare doamnei Todoran 

Veronica; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare domnului Matei Petru; 

8. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei 

Todoran Floarea. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul 

de investiție ,, modernizarea unor drumuri și străzi din comuna Ibănești, jud. Mureș” 

 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu, citește ordinea de zi şi întreabă dacă sunt 

completări la aceasta. 

Ordinea de zi se completează cu următoarele puncte: 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.51/11.07.2017 privind modul de 

stabilire  a salariilor  de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate  din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din Serviciile publice din 

subordinea acestuia.  

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase direct 

către populație și folosirea pentru nevoile locale ale instituțiilor din comună a unor 

cantități de lemn. 

12. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea construirii de capele 

mortuare în comuna Ibănești. 

13. Proiect de hotărâre privind identificarea și achiziționarea  unui teren limitrof 

Căminului Ibănești Pădure în vederea construirii unei parcări pentru mașini și a unui 

parc pentru copii. 

 

 Președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi cu completările aduse care se aprobă în 

unanimitate cu 10 voturi ,,pentru”. 
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        Domnișoara Man Ancuța-Nicoleta, 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 10 voturi „pentru”. 

      Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

     

      La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei 

bugetului local, al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe 

trimestrul IV 2017 

 Doamna Chirteş Elena Veronica citeşte raportul compartimentului de specialitate, expunerea de 

motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului creditelor 

interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul IV 2017. 

Domnul Matei Florin cere lămuriri cu privire la partea de cheltuieli la secţiunea de dezvoltare 

8% execuţie. 

Doamna Chirteş Elena Veronica îi răspunde că aceştia provin din avansurile la cele trei 

contracte de finanţare aflate în implementare, din acest motiv avem şi un excedent de peste 3 milioane 

de lei. 

Matei Florin:  „Am înțeles, deci nu s-a finalizat procedura de licitație pentru modernizare 

străzi.” 

Doamna Chirteș Elena Veronica spune că s-au primit avansuri pentru modernizare străzi și 

reabilitarea celor două cămine culturale, bani care au rămas în excedent. 

Matei Florin: „Oricum, acești bani, trec în anul următor”. 

Ciorăneanu Ștefan: „Cum trec în anul următor? Au trecut deja”. 

Matei Florin: ”În anul acesta”. 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau 

lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 

10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 1 /29.01.2018. 
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La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 

bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 2017 pentru anul 2018; 

 

 Doamna Chirteş Elena Veronica citeşte raportul compartimentului de specialitate, expunerea de 

motive şi proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 

2017 pentru anul 2018; 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru explică mai simplist că cei 3.092.000 lei (în bani vechi 30 

de miliarde) sunt avans pentru proiectul pe Măsura 7.2 – reabilitare străzi și pe Măsura 7.6 – căminele 

culturale – ”deci ăștia sunt bani intrați în cont, putem să ne apucăm de lucru că-i avem, numai să 

terminăm licitațiile”. 

Doamna Chirteș Elena Veronica spune că pentru a-i putea utiliza trebuie hotărâre de consiliu. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru explică faptul că „acești bani au fost intrați în cont însă 

sunt cuprinși ca excedent bugetar – bani rămași la sfârșitul anului, de fapt ei au destinație clară, nu pot 

fi folosiți în altă parte. Bani care-i putem folosi și în altă parte sunt cei 257.896 lei care  vin din anii 

anteriori, 226.000 lei am avut la finele anului 2016 iar cei aproximativ 30 de mii au rămas necheltuiți 

anul trecut din buget față de cât am planificat noi anul trecut să cheltuim, aceștia au rămas și s-au 

adăugat la excedentul bugetar al anului 2016. 

Excedentul real ăsta este - 257 mii lei, aceștia îi putem folosi în orice moment în care nu avem 

disponibilități pentru a putea face plăți. Știți că noi chiar dacă în buget avem 100% impozit pe clădiri, 

în realitate gradul de încasare, la impozite și taxe,  a fost de 87,4%, destul de mare, cel mai mare din 

ultimii zece ani. S-a ajuns la acest procent și pentru că am procedat foarte exigent față de toți datornicii 

prin executări silite, popriri pe salarii și așa mai departe pentru a încasa și ultimul leuț. Cu toate astea, 

sunt și imposibilități efective de colectare care, practic, nu găsești metoda, durează un an de zile și nu 

ai ce să-i iei, procedura de a-l declara insolvabil e destul de lungă și nu putem atinge ținta de 100% și 

atunci diferența dintre cât poți încasa și cât ai prevăzut, golurile astea le acoperi cu suma asta din 

excedent ca să faci față plăților curente.  

Acum o să vă prezint cât este de „roză” situația cu excedentul. Acest excedent de 257 mii lei 

are un impact destul de negativ asupra veniturilor generale ale bugetului local, în sensul că cei 226 mii 

lei care i-am avut la finele anului 2016 ca excedent, 50% din suma aia a contat la repartizarea sumelor 

de la bugetul de stat către bugetul local, adică cu 113 mii lei ne-au alocat mai puțini bani față de cât 

aveam dreptul după formula respectivă de calcul.  
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În vară, în luna iunie, va fi o rectificare bugetară, să zicem pozitivă, în sensul că, corecțiile care 

le-a făcut bugetul - s-au luat foarte mulți bani de la nivelul local, de exemplu decalajul nostru față de 

anul 2017 este undeva la 500 de mii de lei mai puține venituri, dacă scoatem afară banii pentru 

SMURD care-i un artificiu al Consiliului Județean la bugetul de stat, o să vedeți că cu 500 de mii de lei 

avem mai puțini bani care vin la bugetul local în acest an. La rectificarea bugetară din vară, asta-i cel 

puțin ce apare pe site-ul Ministerului Finanțelor, acolo apare proiectul de hotărâre cu rectificarea 

bugetară unde spune că la fel se va ține cont, jumătate din excedent va fi suma repartizată, deci care au 

excedent mare la sfârșitul anului vor primi cu jumătate din sumă mai puțini bani. Suntem destul de 

îngrijorați, dacă se ia în calcul excedentul total, că am auzit fel și fel de versiuni, dacă se ia excedentul 

total, trebuie să dăm înapoi nu să ne mai dea încă bani. Asta așa ca să aveți o idee cât de cât pe lângă 

ce v-a citit Veronica”. 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau 

lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 

10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 2 /29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea HCL 14/2016 de aprobare a regulamentului de eliberare a acordului de 

funcționare pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ - 

teritorială a comunei Ibănești; 

 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru – face unele precizări referitoare la activitățile pe care le 

desfășoară doamna Todoran Doris – consilier juridic – care are repartizată ca sarcină și emiterea 

acordurilor de funcționare. În acest sens, va primi și va verifica documentele de la agenții economici, 

va întocmi și va lista acordurile pentru a putea fi acordate persoanelor care desfășoară activități 

economice și se supun prevederilor Ordonanței 99/2000 privind comercializarea produselor. „S-au 

sesizat câteva mici discrepanțe pe care vrem să le corectăm pentru a simplifica cât mai mult activitatea 

față de agenții economici, să le cerem cât mai puține acte și în același timp să fie cât mai eficientă și 

munca noastră, așa încât am propus câteva modificări pe care le va citi doamna Todoran Doris”. 

Doamna consilier juridic, Todoran Doris – citește expunerea de motive privind modificarea și 

completarea HCL nr.14/2016 de aprobare a  Regulamentului de emitere a acordului de funcționare 
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pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Ibănești.  

Una dintre modificările aduse este termenul de valabilitate al acordului de funcționare care la 

momentul de față este până la data de 31 decembrie a fiecărui an și se propune ca valabilitatea lui să 

fie până la data de 31 ianuarie a anului următor. O altă modificare se referă la situațiile în care se 

eliberează acord de funcționare provizoriu.  

Doamna Todoran Doris dă citire proiectului de hotărâre care la art.1 prevede completarea art. 

nr.29 din HCL nr.14/2016 iar la art.2 aprobă lista de documente necesare pentru prelungirea acordului 

de funcționare. 

Domnii consilieri doresc să știe care sunt documentele necesare pentru prelungirea acordului de 

funcționare. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru enumeră documentele necesare. 

Domnul Todoran Ionel întreabă dacă un comerciant care a avut în anul precedent acord de 

funcționare trebuie să mai aducă ceva acte pentru reînnoirea acordului. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru spune că trebuie să aducă CF-ul. 

Domnul Todoran Ionel: „Dacă nu s-a schimbat nimic, de ce să-l mai aducă”?  

Domnul Dan Vasile Dumitru, primar:„Da, chiar dacă dă declarație pe propria răspundere, 

acesta este un act public”. 

Domnul Todoran Ionel: „Dar dacă dă declarație pe propria răspundere că nu s-a schimbat 

nimic, de ce să-l mai aducă?, nu mai e nevoie. În rest, totul bine și frumos că nu mai trebuie să aducă 

toate documentele alea 30 de hârtii sau câte erau că am încercat și eu la un moment dat și mi-am 

dezactivat codul de pe firmă și am zis: La revedere! că nu avea rost să fac”. 

Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru: „Dacă omul vine cu CF-ul, poate să obțină acordul pe 

loc …. Acesta-i singurul act care l-am cerut și în rest, cererea o completează pe loc, de la impozite se 

verifică dacă are datorii, contractul de închiriere - unde este cazul, chitanța cu care a achitat taxa de 

acord, acordul anterior trebuie să-l aducă…. Actele modificatoare, acestea trebuie să le aducă dacă 

ceva a expirat, dacă nu au expirat dă frumos o declarație că nu are nici-o modificare”. 

Domnul Todoran Ionel: „Acordul vecinilor?” 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar: „În dosarul anterior se vede dacă are acordul vecinilor.” 

Domnul Todoran Ionel: „Nu trebuie în fiecare an?” 

Domnul Dan Vasile Dumitru: „Depinde pe ce durată i-au dat acordul vecinii.” 
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Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Todoran Ionel: „Proiectul acesta-i foarte bun. Aici s-a mai redus din birocrație.” 

 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau 

lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 

10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 3/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

planului de acțiuni și de interes local ce vor fi efectuate în anul 2018 de către 

persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat; 

Domnul Dan Vasile Dumitru -  primar, prezintă planul de acțiuni și lucrări de interes local ce le 

vor executa beneficiarii Legii nr.416/2001. Planul este structurat pe luni si în fiecare lună beneficiarii 

de ajutor social apți de muncă vor executa lucrări specifice lunii și sezonului respectiv. Spre exemplu, 

în lunile de iarnă vor executa lucrări de deszăpezire (trotuare, în jurul instituțiilor publice etc), 

administrare materiale antiderapante, curățenie în comună, crăpat și clădit lemne de foc la instituții 

etc., primăvara vor efectua lucrări de toaletat arbori, curățire vegetație uscată și resturi vegetale de pe 

domeniul public al comunei Ibănești, săpat și curățat șanțuri, văruitul pomilor și stâlpilor, reabilitare și 

întreținere poduri, curățenie si igienizare a comunei înainte și după Festivalul Văii Gurghiului etc.  

De toate aceste activități răspunde domnul Costa Dumitru care planifică oamenii, planifică 

lucrările, întocmește pontajul pe baza căruia se acordă ajutorul social. Lista persoanelor apte de muncă, 

beneficiari ai Legii nr.416/2001, cuprinde 52 de persoane. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă aici  intră și copiii. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar: „Nu intră copiii numai persoanele apte de muncă din 

familie iar daca au împlinit vârsta de pensionare sau dacă au copii în întreținere nu au obligația să 

presteze munca.” 

Domnul Bloj Cosmin întreabă: „Am avut cazuri în care să vină copiii în schimb la părinți?” 

Domnul Costa Dumitru spune că vin împreună cu părinții pentru că nu au cu cine să-i lase 

acasă , dar nu să lucreze. 

Au loc discuții dezorganizate. 
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Domnul Matei Florin îl întreabă domnul Costa Dumitru dacă pe parcursul anului 2017 a 

întâmpinat dificultăți și ce fel de dificultăți întâmpină în munca pe care o desfășoară cu aceste 

persoane. 

Domnul Costa Dumitru spune că a întâmpinat chiar multe dificultăți, spre exemplu: îi trimite 

de multe ori pe zona de intrare în comuna Ibănești pentru igienizarea zonei. Această activitate se 

desfășoară paralel cu DJ 153C și trebuie să poarte veste reflectorizante iar ei nu vor să le poarte.  

Domnul Matei Florin: „Eu vă sugerez să nu-i pontați dacă nu vor să poarte vestele. Alte 

probleme?” 

Domnul Costa Dumitru: „Nu ascultă.” 

Domnul Dan Niculaie: „Au trecut prin fața mea, șanțul de la cruce, de acolo mai din jos de 

mine și până la Sufletu e plin de sticle. Au trecut prin fața mea, erau două care mergeau cu un sac și le-

am întrebat: Nu luați sticlele astea din șanț? Iar ele au dat din mână și au spus: Dă-le pace.” 

Domnul Matei Florin: „V-aș sugera, totuși, să nu lăsați copiii să muncească în locul oamenilor 

mari.” 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau 

lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 

10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 4/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind modificarea 

HCL 99/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna 

Ibănești începând cu anul 2018, precum și a unor tarife; 

Domnul Dan Vasile – Dumitru – primar: „Este vorba de taxa pentru eliberarea atestatului de 

producător care era 10 lei și le-a modificat Consiliul Județean, erau pentru un an de zile și acum se dau 

pe o perioadă de 5 ani dar e în avantajul omului că nu-l scoate în fiecare an. 

Pentru SMURD, având în vedere că taxa era încasată de la populație dar era inclus si SVSU 

inițial, oricum nu ajungeau banii că suma încasată, de exemplu suma prognozată pentru anul 2018 este 

de 66 mii lei, atât am la venituri. Nu poți să prevezi mai mult de cât ai încasat în anul anterior dacă nu 

ai depășit 95% grad de încasare a impozitelor și taxelor iar cheltuielile pentru anul 2018 sunt de 245 

mii lei adică noi încasăm 66 mii lei dar cheltuim 245 mii lei.  
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Pe lângă serviciul SMURD avem echipajul SVSU local, avem încadrată o persoană și avem 

mașina de pompieri de întreținut și mai finanțăm și serviciul de la Gurghiu pentru că avem permanență 

la SVSU, avem o persoană de la Ibănești care e încadrată acolo și de la Hodac una și de la Gurghiu 

două persoane care sunt permanent acolo pentru a interveni cât mai rapid pentru că la SVSU – până se 

adună voluntarii, e clar că se ajunge mai târziu decât cei de la Gurghiu. Pentru aceste două cheltuieli 

avem prevăzută în buget suma de 127 mii lei rezultând o cheltuială totală cu aceste servicii de 373 mii 

lei pentru anul 2018 din care doar 66 de mii lei sunt asigurați din taxe locale. 

Consiliul Județean Mureș ne-a repartizat, pentru anul 2018, suma de 690 mii lei în bugetul 

local al comunei Ibănești dar aici este cuprinsă suma aferentă plății salariilor numai pentru serviciul 

SMURD, pentru comuna Ibănești, pentru comuna Hodac și pentru comuna Gurghiu. Deci, putem 

spune că pentru comuna Ibănești ajutorul este de 230 de mii de lei. Cei 66 de mii de lei, aferenți taxei 

SMURD, cei 223 de mii de lei mai lasă încă 78 de mii de lei de acoperit pentru a finanța serviciile 

SVSU. Inițial taxa pentru SMURD  era doar servicii medicale de urgență pentru că era o vreme în care 

plăteam doar un șofer și un asistent că erau puțini angajați, pe urmă pretențiile s-au ridicat tot mai 

mult, s-a ajuns să fie trei angajați pe schimb, pentru orele de noapte să se plătească sporuri iar pentru 

sâmbete și duminici să primească zile libere și s-a ajuns că a crescut foarte mult față de prognozele 

inițiale  de la momentul când s-a adoptat taxa pentru SMURD. Așa ca un exemplu, comuna Gurghiu a 

adoptat taxa de 120 lei și nu acoperea cheltuielile nici cu aceasta sumă pe când la noi este 50 

lei/familie. 

Am propus să menținem taxa respectivă dar să o folosim pentru finanțarea celor două servicii  

pentru că nu știm dacă pe viitor Consiliul Județean ne va finanța pentru că va trebui să treacă serviciul 

în aparatul propriu al consiliului local Ibănești, ca și la celelalte comune, urmând ca mai apoi să-i preia 

Ministerul de Interne și să-i finanțeze iar noi să nu mai avem treabă cu ei dar astea sunt doar propuneri 

în fază de proiect, cert este că ne-au repartizat banii dar numai pentru salarii. Pe lângă banii de salarii 

noi acoperim fiecare  comună câte 15 mii de lei, oricum ar trebui menținută taxa măcar pentru cei 15 

mii pe care-i punem tot pentru SMURD pentru întreținerea mașinii, a spațiului etc. și nu se știe dacă pe 

viitor vom mai fi ajutați și dacă s-ar putea spune că noi folosim o taxă care era inițiată pentru SMURD 

ca să finanțăm alt serviciu cum e SVSU. Practic, tot pentru asigurarea integrității vieții persoanelor și 

bunurilor este taxa respectivă - pentru oameni sunt ambele servicii și SVSU și pompierii de la 

Gurghiu. 
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În anul 2017 am încasat 69 de mii de lei și am plătit 179 de mii lei deci cu 109 mii lei mai 

puțin. Deci cei 66 de mii lei de anul acesta sunt în contul datoriei de anul trecut”.  

Domnul Dan Vasile Dumitru dă citire proiectului de hotărâre care aduce modificări alineatului 

2 al art.12 din HCL nr. 99/2017 unde este prevăzută taxa pentru atestatul de producător și articolul 18 

al aceleiași hotărâri unde este prevăzută taxa pentru SMURD, PSI și SVSU. 

Domnul Gliga Olimpiu spune că au fost discuții că „cei de la SMURD stau acolo degeaba dar 

nu-i chiar așa că au câte 5, 6, 7 solicitări zilnic și nu-i ușor să te duci la domiciliul bolnavului, să-l duci 

la Reghin, să te întorci, nu-i ușor. Trebuie lămuriți oamenii că nu-i chiar așa”.  

Au loc discuții dezorganizate. 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau 

lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 

10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 5/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 6 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind acordarea 

indemnizației lunare doamnei Todoran Veronica; 

 Domnul primar – Dan Vasile Dumitru le explică domnilor consilieri că doamna Todoran 

Veronica va fi beneficiara indemnizației pentru că dânsa are o fiică bolnavă pe care o îngrijește 

nepoata domniei sale deci este vorba de două persoane cu handicap. 

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă mai are cineva întrebări sau lămuriri, 

nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi 

„pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 6/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind acordarea 

indemnizației lunare domnului Matei Petru; 

  Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă are cineva întrebări sau 

lămuriri, nefiind discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi 

„pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 7/29.01.2018. 
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La Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind angajarea în 

funcția de asistent personal a numitei Todoran Floarea. 

            Domnul Matei Florin menționează că pe motiv de grad de rudenie se va abține de la vot privind 

adoptarea acestei hotărârii. 

  Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu,  întreabă dacă are cineva întrebări sau lămuriri, 

nefiind discuții supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă cu 9 voturi „pentru” și o abținere-

Matei Florin. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 8/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin PNDL pentru obiectivul de investiție ,, modernizarea unor drumuri și străzi din 

comuna Ibănești, jud. Mureș”. 

 Domnul primar începe să prezinte aspecte referitoare la acest proiect și anume Ordonanța nr.  

28/2008 finanțează anumite categorii de lucrări de dezvoltare la nivel local, așa numitul program 

național de dezvoltare locală prin intermediul Ministerului Dezvoltării și Infrastructurii. În această 

ordonanță se precizează că în fiecare an, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat se 

depun solicitări de finanțare. Se afirmă și faptul că din surse oficiale și neoficiale s-a aflat că 20% din 

sumele solicitate în cursul anului trecut de la Ministerul Dezvoltării nu s-au contractat și nu au fost 

declarate eligibile, beneficiarii s-au retras din diverse motive fie că proiectele lor au finanțate din 

fonduri europene sau nu s-au încadrat fața de legislația în vigoare. Cert este faptul că 20% din sumele 

respective au rămas, însă problema cu aceștia este destul de dificilă deoarece nu este sigur că se va mai 

finanța vreun proiect în plus. Pentru că se vor finanța cu precădere proiectele care au fost depuse inițial 

și au fost respinse din lipsă de fonduri sau nu au fost finanțate inițial, în concluzie s-ar putea să nu aibă 

nici o șansă. Însă dacă depunem cerere poate avem vreo șansă, de aceea s-a propus să se facă o 

solicitare. Comparând niște sume pe care alte comune din țară le-au accesat în cursul anului trecut prin 

PNDL, ca nivel valoric multe comune au mers pe suma de un milion și jumătate de euro la care s-a 

aprobat asfaltări de străzi din diverse comune din țară. 

Datorită acestui fapt ne-am hotărât să facem o solicitare, cheltuielile acestor demersuri fiind minime. 

 Domnul primar explică ce se regăsește în proiectul de hotărâre, apoi citește lista străzilor care 

s-au propus (denumirea locală): ,,Patriț 300 metri lungime, încă 300 de metri până la Steinbach, la 
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stația de epurare  200 metri, la Piroșoiu 200 metri, la Tireu sunt mai multe porțiuni însumate dau 1000 

metri, la Papuc 180 metri, la Fina 350 metri, 160 metri la Șuștăru, la Florean 400 metri, la Mirel 300 

metri, la Boboc 400 metri, la Radu Bozon 500 metri, spre Olimpiu 200 metri, mai sus de Olimpiu la 

Tarzan 200 metri, drum comunal - drumul pe lângă vale 300 metri, drumul la Lăiță 150 metri, la 

Fătăcinita 100 metri, Valea Iepii 200 metri, la Tăieturi 150 metri, spre Haiducu 150 metri, către 

Petrisor la Codin 200 metri, Lae Coțului 130 metri stânga și 200 metri în față, la Dr. Radu 100 metri, o 

prelungire către Dulcea 200 metri, Ștrec Aurelian 900 metri,  la Cireașă 200 metri, la Mitroș 320 metri, 

la frații doamnei Truța 60 metri, Voicu păduraru 150 metri, la Izidor 100 metri , la Mitruț lideru 100 

metri, Pripon stânga 300 metri și dreapta 200 metri, la Pietroasa 300 metri, Ștrec-Isticeu 600 metri, la 

Gropi 1000 metri fiind o zonă întinsă și lungă, la Mitru Borni 300 metri,  la Pietricica 300 metri, la 

Poliție 150 metri, la Genu 150 metri, la Miticuț 150 metri, 100 metri la Dudu, la Adrian Boieru 150 

metri, de la Timar până sus 420 metri, de la cimitir – Ștrec până se termină rândul de case, de la 

Poieniță 420 metri,  încă 250 metri la Pescăruș, la Dorinel 400 metri toată partea de sus.” 

 Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 9/29.01.2018. 

 

 Punctul nr. 10  completare pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind 

completarea HCL Ibănești nr. 62/25.08.2017 privind modificarea HCL nr. 51/11.07.2017 

privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de 

specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din Serviciile publice 

din subordinea acestuia. 

 Domnul primar explică că postul de auditor a fost omis din lista cu statul de funcții. Acest   

auditor fiind angajat pe Asociație, pentru toate comunele. Însă trebuia să figureze pe această listă, 

pentru că ne-au sesizat cei de la ANFP. 

 Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 10/29.01.2018. 
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 Punctul nr. 11 completare pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind 

stabilirea prețului de vânzare a masei lemnoase direct către populație și folosirea pentru 

nevoile locale instituțiilor din comună a unor cantității de lemn. 

 Domnul primar începe să prezinte, explicând că pentru acest proiect nu s-a găsit un reper sigur 

și clar pentru a se stabili prețul pentru lemnul de foc care se livrează populației, fiind vorba ,,de partida 

de 1500 metri de pe Bucin care s-a adjudecat la licitație de către firma Lumi Ștef Forest, fiind 

reprezentată de domnul Gliga Fănel, cu sediul în Brădețelu nr. 23”. Prețul de adjudecare este de 160 cu 

tot cu TVA, fiind prețul de exploatare. Sumă de 251000 este cea pe care o va câștiga exploatatorul în 

urma acestui contract, care o va plăti Ocolul silvic. Volumul total al partidei este de 1564 metri cubi. 

Apoi se stabilește prețul pentru vânzarea la populație a cantității de lemn de foc, de fag, de molid, și  

mai sunt câteva cantități de diverse tari (6 metri cubi) și moi (30 metri cubi) nesemnificative (paltin, 

salcă, plop), însă populația va fi nemulțumită dacă va primi molid. Așadar cantitatea de fag este de 

1332 metri cubi și cea de rășinoase de 196 metri cubi, însă lemnul de lucru fag nu poate fi dat la prețul 

celui de foc, fiind nevoie valorificarea acestuia. Lemnul de foc rășinoase 49,5 metri cubi va fi 

repartizat în mod egal la instituțiile din comună și 95 metri cubi pentru celuloză cu care nu se știe ce se 

poate face cu ei. 

Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru afirmă că lemnul cu diametrul intre 18-24 mm poate fi 

vândut direct pe bază de cerere la populație. 

Domnul primar afirmă că nu vine nimeni să-i ceară, aceasta e problema, iar prețurile sunt 

stabilite de către Ocolul Silvic la rășinoase lemn de foc 150 lei pe metru cub , iar la fag 180 lei pe 

metru cub unde trebuie adăugat TVA. 

Au loc discuții privind prețul lemnului. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan precizează că are nevoie de grinzi, căpriori pentru 

construcția unui depozit pentru depozitarea lemnelor pentru școală. 

Domnul primar adaugă următoarele soluția este să se facă o listă cu materialele de care este 

nevoie și se va rezolva. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru întreabă dacă se poate scădea prețul lemnului de foc 

pentru populație, deoarece este cam scump. 

Domnul primar răspunde că acestea sunt prețurile de vânzare date de către Romsilva. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru afirmă faptul că prețurile sunt reglementate de către lege în 

condiții de eficiență. Există o formula din care rezultă acestea. 
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Alte discuții referitoare la acestea. 

Domnul primar precizează că prețul de 132,2 de lei pe metru este destul de mare pentru 

vânzarea la populație, dar acesta a reieșit din calcule. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru adaugă că pe Tireu s-a exploatat pentru comuna 

Hodac cu prețul de 84 de lei pe metru pentru populație, lemne de calitate superioară. 

Domnul consilier Gliga Vasile Dumitru răspunde că atunci când lemnele sunt exploatate cu 

TAF-ul sunt prețul este pe jumătate, față de când se scot cu caii. 

Au loc discuții. 

Domnul primar precizează Art.1. Se aprobă vânzarea către populație la prețul de 132,2 lei/mst  

a cantități de 1.038 mc lemn de foc de fag și diverse moi și tari. 

Art.2.Se aprobă vânzarea către populație a cantități de 253,19 mc lemn pentru celuloză (fag, diverse –

tari și moi) la prețul de 250 lei/mc. 

Art.3. Se distribuie către instituțIile publice locale (Primărie, școli, cămine culturale, Tabăra Lăpușna, 

SMURD, Serviciul de Apă și Canalizare, Serviciul Local de Evidența Populației) a lemnului din 

categoria molid și a lemnului de lucru fag și diverse moi cu diametru mai mare de 18 cm. 

Domnul primar explică cele redactate mai sus. 

Au loc alte discuții referitoare la lemn. 

 Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 11/29.01.2018. 

 

La Punctul nr. 12 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind  inițierea 

demersurilor în vederea construirii de capele mortuare în comuna Ibănești 

Domnul Matei Florin dă citire expunerii de motive. Domnul consilier aduce la cunoștința 

colegilor faptul că a profitat de acest moment pentru a prezenta proiectul de hotărâre deoarece este 

început de an și urmează ședința de aprobare a bugetului local, considerând că este momentul potrivit 

pentru redeschiderea acestui subiect. 

Domnul Bloj Cosmin: „Ați identificat ceva terenuri?” 

Domnul Matei Florin: „Având în vedere că există diverse posibilități de amplasare a acestor 

capele cred că ar fi bine, asta-i părerea mea personală, eventual poate un studiu de fezabilitate ne-ar 

putea edifica cu privire la acest lucru, pe de altă parte putem consulta preoții și așa mai departe cu 
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privire la unde ar trebui amplasate. De obicei ele se amplasează limitrof  cimitirelor, limitrof 

parohiilor, bisericilor așa mai departe de aceea nu am specificat neapărat un loc și am zis să lăsăm 

persoanele abilitate să ia deciziile cu privire la amplasament.” 

Domnul Gliga Vasile Dumitru: „Ai un proiect de hotărâre?” 

Domnul Matei Florin dă citire proiectului de hotărâre care la art.2 încredințează aparatul de 

specialitate al primarului cu ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. „Oarecum am 

considerat că ar fi bine să lăsăm la latitudinea primăriei începerea acestor demersuri. Cu siguranță au o 

experiență mai mare, știu cum și ce trebuie făcut de aici încolo pentru a începe aceste demersuri, nu 

știu, eventual, poate studiu de fezabilitate sau.. tocmai de aceea nu e neapărat necesar ca … nu cred că 

e cazul acum să discutăm despre o sumă prevăzută în bugetul local neapărat pentru construirea lor ci 

doar să începem o etapă. Pe de altă parte, profit și de faptul că-i aici părintele Oprea și ne spune și 

dânsul două, trei cuvinte cu privire la acest aspect”. 

Domnul primar – Dan Vasile Dumitru aduce la cunoștința domnilor consilieri invitația lansată 

de către domnul Romanți Călin – preotul de la Isticeu care invită toți consilierii, vineri 2 februarie 

2018, la Biserica Isticeu pentru a vedea ce s-a făcut cu banii pe care Consiliul Local i-a alocat ca 

sprijin financiar pentru parohie care va fi urmată de o agapă frățească la Sala de Manifestări Isticeu.  

Președintele de ședință, domnul Gliga Olimpiu, dă cuvântul domnului Bloj Cosmin. 

Domnul Bloj Cosmin spune că în mandatul trecut și domnia sa a inițiat un proiect de hotărâre 

pentru construire capele și urma să se caute locația: „Aș dori să știu dacă s-a găsit locația pentru că 

erau contradicții foarte mari, degeaba hotărâm noi aici, bisericile nu-s de acord deci nu s-a găsit loc”. 

Domnul Oprea Genu -  preot ortodox Ibănești: „Problema nu-i de locație, problema-i să vreți 

voi aici, ca și consiliu, asta-i, că locație găsești …dacă aveți voința asta și vreți să se facă o capelă, care 

trebuie că sunt o grămadă care vin și spun: „domnu părinte, plouă afară nu putem în biserică?”. 

Biserica nu-i pentru morți că în biserică merg o grămadă de oameni acolo, merg copii, am apă acolo… 

nu să duci mortul în biserică. Da, așa-i obiceiul văd că la noi, iarna dacă-i frig îl ducem în biserică. 

Toate comunele din jur au, în afară de Hodac și Ibănești, capele. E o condiție de normalitate asta. Peste 

tot am văzut capele, se fac capele. La noi sunt patru, nu, Ibănești, Isticeu, Ibănești Pădure, Dulcea – 

trebuie început de undeva. Începem aici că aici avem cimitir …deci trebuie capelă …. Ne impune și 

Uniunea Europeană … Acum patru ani și chiar domnul primar avea în program construirea unei capele 

deci trebuie început odată că nu-i chiar atâta.  Nu știu dacă nu se pot face proiecte, habar n-am…” 
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Domnul primar Dan Vasile Dumitru: ”Chiar era în programul meu electoral din anul 2016, dar 

am tot amânat pe ideea că sunt priorități mult mai mari și încă nu mi s-a încheiat mandatul.” 

Domnul Genu Oprea: „Corect… e o prioritate și asta.” 

Domnul Matei Florin: „Eu mă gândeam că în urma acestui proiect putem iniția demersuri cum 

ar fi, de exemplu, studiu de fezabilitate și de obicei cu așa ceva se începe, eventual putem aloca din 

bugetul local anul acesta pentru studiul de fezabilitate și în măsura în care bugetul va permite, ușor, 

ușor să înaintăm cu acest aspect care e destul de sensibil, pe de altă parte știm că alte comune au.” 

Domnul Genu Oprea: „Uitați-vă la toate comunele, toate au comune, peste tot – Beica de 

exemplu care-i o comună mai mică … are capelă.” 

Domnul Gliga Olimpiu spune că oamenii care locuiesc pe dealuri nu vor să aducă mortul la 

capelă. 

Domnul Genu Oprea: „Nu-i vorba de acei oameni, e vorba de cei de aici din Ibănești.” 

Domnul Gliga Olimpiu susține propunerea și spune: „ar fi bine să ne începem din bună vreme 

că o să vină legea că nu mai e voie și atunci cum le facem toate odată?” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Todoran Ionel spune că trebuie identificate și achiziționate parcelele unde s-ar putea 

construi aceste capele pentru că „noi nu avem terenul”.  Domnia sa spune că a discutat personal cu 

preotul de la Ibănești Pădure în ceea ce privește investițiile în zona Căminului, pentru construirea unei 

parcări, a unui parc, a unei capele pentru că spațiu există iar preotul „mi-a închis gura rapid … lasă că 

altădată”. Primul lucru, în viziunea domnului Todoran Ionel, trebuie achiziționate terenurile, să fie în 

proprietatea primăriei apoi se poate discuta despre costurile și documentele necesare pentru construire 

iar când știm la cât se ridică costurile se poate prevedea în buget construcția lor. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan: „Eu n-am înțeles nimic de aici. Tu ai spus foarte clar acolo că ai 

identificat terenurile.” 

Domnul Matei Florin:„Zonele” 

Domnul Ciorăneanu Ștefan: „Ți-am spus că sunt curios să aflu zona în care vrei să facem noi 

capele.” 

Domnul Matei Florin:„Prin zone înțeleg zonele în care sunt parohiile. Zona Ibănești, zona 

Isticeu, zona Ibănești Pădure și zona Dulcea .” 

Domnul Ciorăneanu Ștefan: „Singurele parohii în care ne putem să ne apucăm să gândim treaba 

asta este Ibănești și Ibănești Pădure …” 
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Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru spune că oricum nu se vor putea face toate și este în 

asentimentul domnului Todoran Ionel în ceea ce privește identificarea și intrarea în posesia terenului. 

Domnul Petra Zamfir spune că în satele din partea de sus a comunei ar trebui consultată și 

populația să se vadă dacă sunt de acord cu construirea capelelor.  Domnia sa spune că în Ibănești este 

chiar necesară construcția unei capele spre exemplu pe terenul primăriei în Rogin. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru spune că Inimașul a fost retrocedat Composesoratului – în 

suprafață de600 ha. Comuna deținea 7 ha în Malnaș și atunci nu a retrocedat totul pe aceleași 

amplasamente că a reținut teren pentru terenul de sport, Poienița mică, Poienița Mare, Rogin lângă 

terenul de sport mai este teren, mai sus era retrocedat la gară și la doamna Moldovan Maria. 

Au loc discuții dezorganizate despre amplasarea capelei în Ibănești sat (Rogin, Poieniță). 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că din câte știe domnia sa și locuitorii din Dulcea vor 

capelă însă problema la Dulcea este terenul că nu sunt 2 m în spatele casei parohiale nu să mai pui o 

capelă acolo. La Isticeu foarte greu au obținut 1000mp retrocedarea CFF unde a fost gara dar în rest 

sunt terenuri particulare – proprietate privată. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan: La Ibănești Pădure e grădina aia acolo și așa vor să o transforme în 

cimitir, sunt singurii care au, mai ceva decât satul ..dar să vrea preotul. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar: „Noi putem să ducem o campanie de conștientizare a 

populației și să ne oferim disponibilitatea, noi ca și consiliu local, că domnul părinte spune: „numai să 

vreți” dar și să vrei și să n-ai unde… iarăși e o problemă că dacă dumneavoastră spuneți că noi ar 

trebui să facem exproprieri să dăm o grămadă de bani pentru teren ca să facem capelă înseamnă că 

oamenii ăia nu vor să fie prohodiți în capelă… dau un exemplu: la Ibănești Pădure ei au 3 ha de teren 

sau cât au acolo în jurul bisericii la Podul Runcului și trebuie să le plătim oamenilor  terenul, noi 

Consiliul local și după aceea să și construim capela? Eu întreb așa. Dacă noi trebuie să le construim 

trebuie să avem terenul în proprietate,. Nu facem construcții pe terenul altuia că interzice legea.”, 

Domnul Matei Florin: „Și atunci dacă luăm o hotărâre că intenționăm să construim, cerem din 

partea parohiei o ofertă pentru teren.” 

Domnul Dan Vasile Dumitru: „Într-adevăr în sat ar fi o soluție viabilă, am identificat, nu știu 

cât e de solidă, să stăm la discuții cu reprezentanții parohiei ortodoxe și cu cei ai parohiei greco-

catolice ca slujba de pomenire, parastasu, ce se face și capela să se facă pe un teren comun acolo între 

cimitirul ortodox și cel catolic, am identificat ceva, nu-i prea spațios…noi trebuie să pornim de la 
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studiul de fezabilitate adică: să vezi ce aici, cât teren îți ocupă și dacă ceea ce vrei să construiești ți-ar 

putea permite să faci și slujbă și să încapă și mortul că nu faci numai 4 pe 4 (m) că atunci nu încap 

numai doi oameni pe lângă mort.” 

Domnul Oprea Genu: „Trebuie început de undeva. Noi, Ibăneștiul Sat avem cimitir… bun, să 

se facă o capelă odată să vadă lumea că este capelă, are și comuna Ibănești, poate raporta: „da, avem o 

capelă” și pe urmă se fac în decursul anilor se pot face.” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că se poate da o hotărâre prin care consiliul local 

este dispus să inițieze construcția unei capele, nu neapărat în acest an, dar putem face anul acesta 

studiul de fezabilitate și să-l amplasăm în zona unde cetățenii parohiei pun la dispoziție terenul pe care 

se va construi capela, măcar terenul să-l dea cetățenii. Apoi se poate face studiul de fezabilitate apoi 

proiectul tehnic apoi să vedem cum facem, cuprindem bani, renunțăm la ceva să putem face capela. 

Dacă s-ar face o dezmembrare de la cimitirul ortodox, cu semnăturile care trebuie date, în fața 

notarului, apoi să facă donație pe care să o accepte consiliul local, se alipesc terenurile și li se dă 

destinația respectivă. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin: „Eu zic că putem completa această hotărâre la art. 2 cu specificațiile 

domnului primar.” 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar aduce la cunoștința consilierilor că proiectul de buget 

este pus pe pagina de internet a comunei pentru consultare și afișat la intrarea în primărie pentru că așa 

prevede legea că 15 zile trebuie să stea afișat iar dacă sunt contestații sau propuneri le introducem la 

locul lor. În ceea ce privește construcția capelelor, trebuie identificat ce se va face anul acesta pentru a 

ști câți bani trebuie alocați pentru aceasta lucrare deoarece în proiectul bugetului nu sunt cuprinși banii 

respectivi însă proiectul se poate modifica. 

Au loc discuții dezorganizate referitoare la studiul de fezabilitate și studiile care mai sunt 

necesare. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că se pot cuprinde bani în buget pentru întocmirea 

unui studiu de fezabilitate pentru o capelă, deschidem oferta noastră către populația din comună pentru 

a vedea cine pune la dispoziție terenul. 
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Domnul Oprea Genu propune ca domnul Farcaș Sebastian să participe la discuții cu 

reprezentanții cultelor, la fața locului să se vadă terenul, să se măsoare pentru că domnul Farcaș are 

habar fiind inginer. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Olimpiu, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu 

propunerile făcute de domnul primar Dan Vasile Dumitru. 

Domnul Matei Florin: „Deci la articolul 2 putem trece inițierea unui studiu de fezabilitate.” 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune domnului Matei Florin să consemne în hotărâre: 

„studiu de fezabilitate pentru o locație, discuții cu reprezentanții parohiilor pentru a se vedea în ce 

măsură e sustenabilă fiecare parohie cu înființarea unei capele, ce terenuri se pot identifica și să 

punem, totuși, că se vor face construcțiile doar dacă se va primi terenul”. 

 Întrucât nu mai sunt alte discuții, domnul Gliga Olimpiu supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi „pentru”. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 12/29.01.2018. 

 

Punctul nr. 13 completare pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind 

identificarea și achiziționarea unui teren limitrof căminului cultural Ibănești-Pădure în 

vederea construirii unei parcări de mașini și a unui parc de joacă pentru copii. 

Domnul consilier Matei Florin prezintă proiectul de hotărâre inițiat și expunerea de motive.   

Au loc discuții referitoare la teren. 

Domnul consilier Gliga Olimpiu adaugă următoarele să se facă o ședință  anunțată prin biserică 

la Ibănești-Pădure unde să participe toată lumea, deoarece este în interesul acestora. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier Matei Florin adaugă că are o speranță că oamenii vor oferi acest teren pentru 

că la urmă se dorește să se construiască ceva pentru aceștia. 

Domnul primar propune să se facă un proiect de hotărâre pentru a fi cuprins în buget un studiu 

de fezabilizate. Referitor la parcul de joacă pentru copii anul acesta s-a prevăzut în buget suma de 

20000 de lei pentru Ibănești-Pădure în scopul de a cumpăra anumite jucării pentru copii și să le 

amplasăm între spațiul de la Biserică și clădirea Gradinitei cu program prelungit. 

Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru spune să vedem cum stăm cu bugetul de anul acesta. 

Au loc discuții dezorganizate. 
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Domnul primar adaugă că terenul de langă Cămin se poate utiliza pentru parcare. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan adaugă următoarele să se vorbească și cu domnul părinte 

și cu oameni și să se stabilească. 

Au loc alte discuții dezorganizate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Matei Florin cu următoarele  

modificări: ,, identificarea și achiziționarea unui teren limitrof Căminului Cultural Ibănești- Pădure în 

vederea construirii unei parcări.”  

Domnul primar Dan Vasile-Dumitru se împuternicește pentru inițierea demersurilor în vederea 

finalizării acestui proiect. 

Întrucât nu mai sunt discuții, acest proiect se aprobă în unanimitate. 

   Se adoptă Hotărârea nr. 13/29.01.2018. 

 

 Domnul primar citește cererea depusă de către Parohia Ibănești-Pădure prin care se cere 

sprijinirea acesteia cu un ajutor de 24000 de lei. Cu acest ajutor se dorește continuarea proiectelor 

începute în 2017 de către Parohie (amenajare curte cu pavaj 320 metri pătrați). 

Noi avem nevoie să facem împrumut din bancă pentru realizarea obiectivelor prioritare din comună- 

aducțiunea de apă de exemplu. Nu ne împrumutăm din bancă să avem bani de unde să dăm sprijin 

financiar altora. 

Nu suntem împotrivă să dăm un sprijin financiar acolo unde este cu adevărat nevoie. Sunt însă 

împotriva să ajutăm pe cei care vor să cheltuiască banii noștri pentru înfrumusețări sau alte cheltuieli 

voluptorii. Doar cele cu adevărat necesare. Iar pentru acestea să cheltuiască din surse proprii mai bine 

de jumătate din lucrare, să ne arate ce au făcut și dacă nu mai au bani să îi ajutăm cât putem. Asta o să 

vedem după 1 iulie la rectificare, până atunci ei au timp să realizeze din banii lor mai mult de jumătate 

din lucrare. Nu ai acești bani, nu te apuci să faci cheltuieli din bani altora.  

Dacă se vede deschidere din partea Parohiilor și să contribuie și populația. În acest fel se va sprijini. 

Acesta se consideră sprijin. 

 Alte discuții referitoare la această cerere. 

Domnul primar reamintește starea financiară a Primăriei Ibănești. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru îți prezintă părerea referitoare la această cerere și 

faptul că toți consilieri să transmită starea financiară mai departe. 



 
 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Consiliul Local Ibăneşti 

 

 

 
Redactat/Dactilografiat Consilier juridic, Todoran Doris (10, 11 și 13) și bibliotecar Man Nicoleta Lenuța (1 – 9 și 12)___________________________________ 

 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

 Au loc alte discuții dezorganizate asupra proiectului de hotărâre privind identificarea și 

achiziționarea unui teren limitrof căminului cultural Ibănești-Pădure în vederea construirii unei parcări 

de mașini și a unui parc de joacă pentru copii. 

 Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ordinea de zi închisă. 

 Domnul primar mai face două informări, și anume prezentarea raportului Curții de Conturi și 

control din partea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș care au stabilit cum se 

desfășoară activitatea stării civile au dat termene și sarcini care trebuie îndeplinite. 

 Se mai prezintă o adresa făcută de la Serviciul de apă și canalizare prin care se face o ofertă de 

prestări servicii la clădirile instituțiilor publice pentru obținerea unor venituri suplimentare, deoarece 

au o situație precară. S-a propus creșterea prețului apei și chiar diminuarea angajaților măcar o 

persoană. Prețul acesteia este de 250 lei/lună pentru fiecare obiectiv. 

 Au loc discuții referitoare la această cerere. 

 Se aprobă cererea Serviciului de apă și canalizare. 

 Se mai prezintă o ultimă cerere de la cabinetul medical individual Filep Maria, care solicită să 

se facă o compensare pentru investiție pe care a făcut-o. Și răspunsul auditorului trimis. 

Cererea nu se aprobă deoarece în contractul de concesiune dintre Comuna Ibănești și SC Cabinet 

Medical Filep Maria SRL nu este prevăzută compensarea. 

Domnul primar îți prezintă punctul său de vedere și anume trebuia să existe o notificare prealabilă 

înainte de a face investiții. 

 Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                         p. Secretar, 

                        Gliga Olimpiu                                                                        Man Ancuța-Nicoleta 

 


