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Nr. 9920 din 29.10.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.10.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei
Ibănești.
Consiliul Local al Comunei Ibănești, a fost convocat în scris prin Dispoziția Primarului
Comunei Ibănești nr. 223 din 23.10.2018, 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 și completările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi: GLIGA MARIUS-CRISTIAN, TODORAN MIRCEA-ALINCRISTIAN, PETRA ZAMFIR, DAN IOAN, GLIGA OLIMPIU, CHIRTEȘ EMILIA, TODORAN
IONEL-DUMITRU, MATEI FLORIN, ANTON ALINA-ELENA, BLOJ COSMIN, GLIGA VASILEDUMITRU ȘI DAN NICULAIE – consilieri locali.
Sunt prezenți un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție, în
consecinţă, şedinţa este legal constituită. Lipsește domnul consilier Ciorăneanu Ștefan.
Au participat: Dl. Dan Vasile-Dumitru - primar al Comunei Ibănești, D-na Man AncuțaNicoleta – Inspector asistent, Dl. Farcaș Sebastian-Irimie – consilierul personal al primarului,
D-na Farcaș Doris- consilier juridic, D-na 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 09.10.2018, proces-verbal care a fost afişat la avizierul Consiliului Local și publicat pe
site-ul comunei, pe pagina de internet www.ibanesti.ro
Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.
Cine este pentru? 12 voturi.
Împotrivă?
Abţineri?
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Sunt prezentate materialele discutate în comisii. Doamna secretar informează că
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, au primit aviz favorabil din partea comisiilor de
specialitate.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile-Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 29.10.2018, orele 16:00
(în plen) la sediul Primăriei Ibănești.
Domnul președinte de ședință, Dan Niculaie, începe lucrările ședinței ordinare
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 223/23.10.2018 . În continuare supune la vot ordinea
de zi în forma prezentată de către executiv . Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri?
S-a votat cu 12 voturi ”pentru” următoarea:
ORDINE

DE

ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, al bugetului creditelor
interne și bugetul de venituri proprii al Comunei Ibănești pe trimestrul III 2018;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: 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

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibănești pe anul 2018;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: 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
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-Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii
3. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a doamnei Gliga
Monica-Maria;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: 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 angajarea în funcția de asistent personal a doamnei Gliga
Maria;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: 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
5.

Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale de

dezmembrare a unor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Ibănești;
Inițiator: Primarul Comunei Ibănești
Raport de specialitate: Compartimentul achiziții publice și urbanism
Proiect de hotărâre avizat favorabil:
teritoriu

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare

și urbanism, juridică, cultură
-Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism
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-

Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie,

muncă și protecție socială, protecție copii

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

Proiect de

hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, al

bugetului creditelor interne și bugetul de venituri proprii al Comunei Ibănești pe
trimestrul III 2018;
D-nul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă proiectul de hotărâre, specificând că
exercițiul bugetar al trimestrului III 2018 se încheie la 30 septembrie 2018. La finele
trimestrului III a anului 2018 am avut următoarele situații: -buget local- suma de 1.307.830
lei, - bugetul de credite interne – suma de 39 lei, -bugetul de venituri proprii -suma de 5.728
lei. Apoi veniturile pe secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 87,90 %, iar
cele de la secțiunea de dezvoltare 11,46 %; -cheltuielile pe secțiunea de funcționare sunt în
proporție de 66,94 %, iar pe secțiunea de dezvoltare 7,82%.
La bugetul de venituri proprii s-au realizat veniturile pe secțiunii de funcționare în proporție de
51,99 , iar cheltuieli pe secțiunea de funcționare de 50,79%.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 12 voturi. Împotrivă? Abţineri?
S-a votat cu 12 voturi pentru, adoptându-se:

HOTĂRÂREA NR. 86
privind aprobarea execuției bugetului local, al bugetului
creditelor interne și bugetul de venituri proprii al Comunei Ibănești
pe trimestrul III 2018;
Trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi:
2.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei

Ibănești pe anul 2018;
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D-nul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă expunerea de motive, precizând că la
bugetul local s-au diminuat partea de cheltuieli cu suma de 283.000 lei la următoarele
capitole: administrație cu suma de 25.000 lei; bibliotecă cu suma de 12.000 lei; cămin cultural
cu suma de 64.000 lei; alte servicii culturale cu suma de 6.000 lei; sport cu suma de 4.000
lei; iluminat public cu suma de 50.000 lei; gospodărie comunală cu suma de 10.000 lei; străzi
cu suma de 112.000 lei.
Se majorează cu următoarele sume: administrație cu suma de 283.000 lei; protecție civilă
contra incendiilor cu suma de 4.000 lei; cămin cultural cu suma de 20.000 lei; asistență
socială cu suma de 23.000 lei; iluminat public cu suma de 50.000 lei; gospodărie comunală
cu suma de 58.000 lei; alte servicii în domeniul protecției mediului cu suma de 5.000 lei;
drumuri și poduri cu suma de 113.000 lei.
Apoi la partea de venituri la bugetul local avem un venit în sumă de 132.000 lei din vânzarea
unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ teritoriale, și anume
vânzarea terenului către Molid Silva; majorându-se partea de cheltuieli cu suma de 132.000
lei pe următoarele capitole: alimentare cu apă cu suma de 10.000 lei (Branșări și contorizării)
și drumuri și poduri cu suma de 122.000 lei.
D-nul primar Dan Vasile-Dumitru le precizează consilierilor să solicite informații de la
compartimentul de contabilitate în cazul în care au nelămuririi cu privire la proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 12 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 12 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.87
privind rectificarea bugetului local
al Comunei Ibănești pe anul 2018;
Trecem la pct.3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei
Gliga Monica-Maria;
Redactat: F.D.____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibănești
2016 - 2020
Domnul consilier Gliga Olimpiu prezintă situația persoanei care necesită asistent
personal.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 12 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 12 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.88
privind
asistent

angajarea

în

funcția

de

personal a numitei Gliga

Monica-Maria;
Trecem la pct. 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Gliga
Maria;
Domnul consilier Gliga Olimpiu prezintă din nou situația persoanei care necesită
asistent personal.
Domnul primar întreabă dacă d-nul consilier este rudă cu persoana în cauză.
D-nul Consilier Gliga Olimpiu răspunde afirmativ, abținându-se de la vot.
Au loc alte discuții.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 11 voturi, Împotrivă?, Abţineri? 1 abținere.
S-a votat cu 11 voturi pentru, adoptându-se:

HOTĂRÂREA NR.89
privind angajarea în funcția de asistent
personal a numitei Gliga Maria;
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Trecem la pct. 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale
de dezmembrare a unor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Ibănești;
D-nul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul consilier Todoran Mircea precizează și faptul că există și nemulțumiri referitoare
la vânzarea acestor loturi pentru pensiuni și case de vacanță.
Au loc discuții referitoare la aceste aspecte.
D-nul consilier Todoran Mircea precizează că antreprenorii de pe vale trebuie ajutați și
cu cât sunt mai multe pensiuni, cu atât mai bine.
D-nul primar Dan Vasile-Dumitru spune că este bine să cunoaștem și opiniile celorlalți.
Se mai precizează și faptul că se va adopta un regulament și caiet de sarcini pentru
vânzarea terenurilor.
Au loc discuții.
D-nul primar specifică din nou că este vorba de terenul de lângă Izvorul Bucin și
terenul de lângă Casa de peste Râu.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? - 12 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 12 voturi pentru, adoptându-se:
HOTĂRÂREA NR.90
privind însușirea și aprobarea documentațiilor
cadastrale de dezmembrare a unor imobile aparținând
domeniului privat al Comunei Ibănești;
DIVERSE
D-nul primar prezintă două cereri prin care se solicită ajutor financiar, și anume: Tinca
Ioan- Strugurel care și-a înmormântat fiul -decedat în accident- ; D-nul Tinca a anexat la
cerere și facturi cu prestări servicii de catering și articole de înmormântare.
Cererea doamnei Crișan Angela din Cașva prin care solicită ajutor financiar pentru
fiica sa care suferă de boala Lyme.
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D-nul primar informează consilieri că la capitolul Ajutoare sunt cuprinși 5.000 de lei, și
se propune 2.500 de lei pentru doamna Crișan Angela și 2.500 de lei pentru domnul Tinca
Ioan Strugurel.
Dl. președinte de ședinţă, Dan Niculaie supune la vot propunerea făcută de d-nul
primar.
Cine este pentru? - 12 voturi, Împotrivă?, Abţineri? .
S-a votat cu 12 voturi pentru.
Domnul primar prezintă adresa trimisă către IPJ Mureș după cum au solicitat consilierii
într-o ședință de consiliul local anterioară, apoi prezintă răspunsul primit de la IPJ Mureș.
Au loc discuții referitoare la răspunsul primit de la IPJ Mureș.
Doamna consilier Chirteș Emilia informează că drumul cum se merge ,,la Milu” este
foarte rău și pe podul de la Tisieu este o gaură foarte mare dacă se poate face ceva.
D-nul primar precizează că se va rezolva problema.
D-nul viceprimar Gliga Marius Cristian adaugă faptul că nu s-a reparat gaura respectivă
deoarece acolo este restricție pentru mașinile de 7,5 tone și nu este respectată, se trece cu
mașini de 40 de tone. Materialul pentru pod este pregătit doar să se termine cu asfaltarea
străzii.
D-nul consilier Florin Matei întreabă dacă clădirea Poliției este în proprietatea MAI,
deoarece este cam neîntreținută zona.
D-nul primar spune că atât clădirea, cât și terenul este în proprietate lor.
Dl. consilier Dan Niculaie, preşedintele de şedinţă, întrucât problemele înscrise pe
ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările ședinței Consiliului Local.
Președinte de ședință,

Contrasemnează

CONSILIER,

P. SECRETAR,

Dan Niculaie

Man Ancuța-Nicoleta
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