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Proces-verbal
Nr. 9.872 din 30 octombrie 2017
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 30 octombrie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc: domnul
Todoran Mircea, domnul Ciorăneanu Ștefan în consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă doamna Todoran Doris.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile-Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 30.10.2017, orele 17:00 la
sediul Primăriei Ibănești ,cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate asupra unor străzi din domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş ;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociaţiei Sportiv Columbofilă Ibănești;
3.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul privat al comunei Ibăneşti pentru amenajarea unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, al bugetului creditelor interne și bugetului
de venituri proprii al Comunei Ibănești pe trimestrul III 2017.
Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir, completează ordinea de zi cu:

5.Proiect de hotărâre privind încadrarea domnei Suceava Floarea pe funcția de asistent personal;
6.Proiecct de hotărâre privind acceptul de a contracta prin negociere partida suprapusă (APV 6247)
la prețul de adjudecare al partizii 6216 respectiv 223,01 lei/mc.
Ordinea de zi se supune la vot. Se votează cu 11 voturi ,,pentru".
Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aflându-se în concediu este înlocuită de către
Man Ancuța Nicoleta.
Man Ancuța-Nicoleta întreabă consilierii dacă au obiecţi cu privire la procesul verbal de la şedinţa
anterioară, nefiind obiecţii, se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul
verbal se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Ordinea de zi a primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate.
Punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor străzi din domeniul public al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş ;
Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului primar, Dan Vasile-Dumitru, care
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Stimați domni consilieri, am avut încheiat un contract de
întăbularea unor străzi cu firma Procad SRL pentru întăbularea unor străzi, așa cum a fost cuprins
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în buget la începutul anului, s-a efectuat măsurătorile topografice la străzile respective și la finalul
măsurătorilor a venit în fața Consiliului Local pentru a aproba întăbularea acestor străzi întrucât
există diferențe între situația reală din Monitorul Oficial, cea publicat de către noi, pentru că la
data măsurătorilor noastre de pe hărțile cadastrale s-a făcut măsurătoarea făcând o medie că drum
având 4 metri sau 5 metri,6 metri și lungimea măsurată așa cu calul deci a fost o măsurătoare mai
primitive din lipsă de fonduri, nici acum nu avem întăbulate toate străzile la momentul de față, sau
întăbulat în primă fază drumurile care au fost asfaltate cu ocazia proiectului pe măsura 322 cei 4
km și jumătate în realitate s-a întăbulat mai mult atunci vre-o 7km, străzile din care sau asfaltat o
porțiune să zicem s-a întăbulat pe o lungime, cât era în intravilan. Acestea sunt străzi care vin acum
asfaltate în etapa următoare și pentru care urmează să facem proiect de asfaltare, nu sunt finalizate
toate străzile da o parte din ele au două poziți întrucât sau întăbulat pe bucăți sunt elemente
caracteristice diferite:lățimi diferite. O parte sunt înscrierie definitivă pentru că suprafața respectivă
corespundea o parte cât a corespuns din Monitor ca suprafață se face înscriere definitivă ce
depășește că sunt mai mari străzile în realitate s-a făcut înscriere provizorie urmând ca după ce se
finalizează publicarea în Monitorul Oficial să rămână și acestea înscriere definitivă. Este nevoie de
această hotărâre pentru că organul de administrare al patrimoniului este Consiliul Local el trebuie
să își însușească documentația respectivă ea a fost verificată de către specialistul nostru tehnic,
domnul inginer Blaga, care din punct de vedere tehnic a verificat străzile a făcut recepția acestor
drumuri, măsurători urmează să se dea adeverință pe fiecare stradă din care să reiasă elementele
necesare la întăbulare, cu această hotărâre și adeverințele respective documentația se depune la
Cartea Funciară unde o să primim CF. pentru fiecare stradă,îl primim odată ca să-l avem în
evidență noastră, și odată este acolo la ei la OCPI, oricând faci un proiect trebuie să duci extrasul
de Carte Funciară la zi, deci în ziua în care îți dă autorizația trebuie să prezinți extras nou, așa ca și
la noi, nouă ne dă Consiliu Județean la autorizații, deci o să obținem un extras de Carte Funciară
numai pentru informare să știm că le avem dar extrasul efectiv pe care îl vom folosim, este extrasul
din ziua respectivă sar putea să ne pună să dăm peste cineva știu eu, și să spună ,,că stați că este
drumul meu,, și atunci îl anulează spune o notație de proces și să scrie la foaia de sarcini că este în
proces cu nu știu cine care are un drept asupra lui și atunci nu îl mai poți folosi proiectul repectiv,
chiar dacă tu îl aveai în dulap și scria Strada 30 toate elementele acestea sunt ale tale dar ea când
depui pentru autorizare atunci este valabilă CF. nu înseamnă că e absolut în CF, asta am vrut să vă
prezint, să vă însușiți documentația emisă de către SC PROCAD SRL pentru măsurătorile
efectuate.,,
Președintele de ședință, Petra Zmfir întreabă dacă mai sunt discuți cu privire la proiectul care s-a
discutat,nefiind alte discuții.
Se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi care se votează cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 84/30.10.201
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
Asociaţiei Sportiv Columbofilă Ibănești;

Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Este vorba de Asociația coordonată de către domnul preot
Someșan Tudor, Columbofila Ibănești, și vor să facă premiera performanțelor columbofile în cadrul clubului pentru anul 2017, să ofere diplome, cupe, medali, au cerut 2500 lei dar avem doar
2000 lei în buget la capitolul respective pentru sprijinul Asociați și Fundați, am propus 2000 lei.
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Nemai fiind discuții se supune la vot.
Se aproba pentru cu 10 voturi ,,pentru,, și 1-abținere
Se adoptă Hotărârea nr. 85/30.10.2017
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul privat
al comunei Ibăneşti pentru amenajarea unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329.

Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,Doamna Suceava Maria,administrator al pensiuni
Ovi&Paula a făcut o cerere prin care solicită ca de pe pășunea, proprietatea comunei Ibănești, în
vecinătatea pensiuni dumneaiei acolo deține 30 de ari deci 3000 de metri pătrați să i se
concesioneze 50 de ari, 5000 de metri pătrați, în scopul extinderi construcților existente pensiuni
turistice în vederea dezvoltări turismului pentru a acorda facilități turiștilor cazați la pesiunea
Ovi&Paula, prin amenajarea unui spațiu de agrement, respective teren de sport, teren de joacă
pentru copii și spați de relaxare pentru turiști amenajări pe care ,,Nu avem posibilitatea de a le
executa din lipsa terenului, solicităm concesionarea în suprafață de 50 de ari în vecinătatea
pensiuni pe o perioadă de 49 de ani,,. Facilitățile pe care se obțin beneficiind de ele pentru comună
crearea unor locuri de muncă în perioada de executare și amenajare lucrărilor cât și locuri de
muncă permanente după finalizare, promovarea imagini zonei și al comunei precum și ridicarea
gardului de civilizație și confort și dezvoltare durabilă, avem un plan de afaceri aici cred că l-ați
studiat.Datorită faptului că nu avem o suprafață compactă de 50 de ari, am identificat în
vecinătatea pensiuni doamnei Suceava o suprafață de 4327 de metri pătrați teren intravilan, acolo
pe pășunea Lunci, această suprafață nu face obiectul contractlui de concesiune cu pășunile
comunale nu are nici bloc fizic, da și proprietari din zonă, vecini, și-au exprimat acordul indirect în
sensul că nu se opun investiției deoarece mai în sus de pensiune este un fel de tău, o iarbă dinaia
cum îi spune?Rogoz ,,
Gliga Vasile Dumitru:,,Pipirig,,
Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian:,,Până în pădure merge?Nu are schiță cu delimitarea?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,E delimitat de numărul acesta de topo,până în pădure acolo,,
Gliga Olimpiu:,,Până acolo în arini, sus.,,
Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian:,,O să avem acces?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Păi da,că ei în spatele pensiuni ei nu au, este un drum care o
să se asfalteze 120 metri pe proiectul acesta, ne-a pus condiție de punctaj, dacă mai tine-ți minte,
drum de acces către pensiune cu fonduri europene, deci trece de poarta pensiuni și o ocolește
pensiunea prin spate, în partea sudică a drumului este pășune comunală și pârtea aceea care ar
putea fi amenajată, așa mergem mai departe după cum trebuia să procedăm noi odată cu depunerea
cereri am procedat la efectuarea unui raport de expertiză privind prețul de pornire al licitației și am
am încheiat un contract cu firma Moldovan Tudor care a propus evaluarea patrimoniului în sensul
că ne-a dat prețul de pornire la licitație 100 de euro pe suprafața asta pe lună, echivalent a 100
euro pe lună pentru suprafața respectivă pe an ar veni 1200 de euro și cât ar veni? Vre-o 7mii pe
an,,.
Matei Florin:,,Prețul contractului este exprimat în euro sau lei?Va ține cont de cursul valutar?Sau
va fi preț stabilit în lei?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu prea putem pune prețul în contract în euro,,
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Matei Florin:,,Exact și atunci va fi în lei.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da va fi în lei și rata inflației sau se poate pune ca un raport
echivalentul a 100 de euro în lei și dacă inflația îl urcă ..,,
Matei Florin:,,Să țină cont de rata inflației.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dacă e în euro nu se mai ține cont de rata inflației ci de euro
chiar dacă îți depreciază euro până când ..,,
Matei Florin:,,Să fie în lei și cu rata inflației cred că ar fi mai bine,,
Gliga Vasile-Dumitru:,,Și dacă în lei este echivalentul 400 euro?,,
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Proiectul de hotărâre se însușește raportul de evaluare a
terenului în suprafață de 4327 metri pătrați înregistrat sub numărul din 10.10.2017 se aprobă
scoaterea la licitație publică a unui teren din domeniul privat al comunei Ibănești, situate în
comuna Ibănești, Brădețelu F.N. înscris în CF.5485/Ibănești, în vederea amenajării unui spațiu de
agreement și tot la articolul 2 se aprobă studiul de oportunitate privind organizarea licitației,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.,,
Domnul Viceprimar, Gliga Marius-Cristian:,,Cu un drm să își facă și decantoru,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Are stație de epurare acolo.,,
Au loc discuți dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Se aprobă documentația de atribuire având ca obiect
concesionarea elementul de bază fiind prețul care lam zis, studiu de oportunitate este suprapus
peste planul de afaceri că de aici reiese oportunitatea investiției, locuri de muncă noi, venituri la
bugetul local, venituri indirecte de la venitul concesiuni,directe prin veniturile de la construcții,
veniturile din inpozitul pe venit .., mai departe prețul caietului de sarcini este de 30 lei, s-ar putea
să nu se înghesuiască lumea să cumpere prețul de pornire 100euro suprafața pe lună iar durata de
concesiune este de 49 de ani, comisia de evaluare a ofertelor, aici am făcut o propunere dacă nu
este în regulă o modificăm, Todoran Ionel-președinte, Man Nicoleta- Lenuța-secretar, Blaga
Grigore, Man Ancuța și un reprezentant de la finanțe comisia de soluționarea, dacă sunt contestați:
Todoran Doris, Cazac Ioana, Gliga Delia și un reprezentant de la finanțe. Aici trebuie să punem un
termen până când se îndeplinește..,,
Gliga Vasile-Dumitru:,,Până când se face investiția,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Investiția dacă se face după 20 de ani și până atunci să fie
depozit de lemne.,,
Matei Florin:,,Pentru pensiune a fost 3 ani, cred?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,4 ani, 3 ani a fost și după care iam dat 1 an de prelungire, 2
ani să finalizeze obiectivul propus, cu sancțiunea rezilieri.,,
Todoran Ionel:,,Sunt niște investiți ce durează foarte mult.,,
Bloj Cosmin:,,1200 euro pe an?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,1000 .,,
Bloj Cosmin:,,1000x49,5800 plus TVA?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu fără TVA ,,
Discuții dezorganizatoare.
Matei Florin:,,1000de euro aria.,,
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Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dar cu posibilitatea de prelungire,,
Bloj Cosmin:,,Nu este prea mult?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu, în Codul Civil vechi exista un termen vechi de
comparativ 20 de ani era prețul corect pentru închiriere sau concesiune, prețul corect al vânzări
echivalentul al 20 de ani și atunci 1000 trebuie îmulțit cu 20 nu cu 49, deci dacă am fi îmulțit ar fi
24 000 euro, nu este exagerat de scump pentru că acolo Barbă a vândut domnei Herman 18 ari cu
19000 euro,,
Au loc discuți dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Referitor ,așa cu titlu informative doar că nu avem
documentația completă să o punem acum în discuție probabil în ședința următoare Romtelekomul
am procedat exact la fel am făcut raport de evaluare pentru spatial de la căminul de la Dulcea,
amplasată central telefonică și central de aici din sat.Cea de la Dulcea are 9 metri pătrați aici la
dispensar sunt 19 metri pătrați sau 18 metri pătrați și li s-a părut foarte scump prețul dat de noi dar
vă spun cinstit că numai vag îmi amintesc valoarea dar în orice caz sub ,una era vre-o 300 lei și alta
vre-o 100 și ceva,,.
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Da cam așa,,.
Discuții dezorganizate
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Lor li se pare mult.,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Adevărul este că e mare de 50 de ari,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,E vorba și de construcție..o să vedem cum o să facem doar vam informat.,,
Matei Florin:,,Acum ca o paranteză, vroiam să vă întreb domnul primar având în vedere că
discutăm de concesionare și profit că vorbim de concesionare aș vrea să vă întreb dacă
dumneavoastră ați dori să sprijini un proiect prezentat sau pe altă parte discutat inclusive în
sondajul din martie de anul trecut legat de concesionarea terenului de la Florești până la festival
pentru pensiune a fost prezentă întrebare în sondaj din martie de anul trecut și acolo oameni au
fost în proporție de 70% 80% dacă eram de accord și luam ambele variante și vroiam să vă întreb
dacă doriți să sprijiniți un asemenea proiect ?Acum l-am legat de discuția de aceasta.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,, Da sunt favorabil doar că din păcate de 18 ani am văzut doar
reținerea unor persone din zonă și cum zicea Silviu Burcan ,,Ne trebuie 20 de ani să schimbăm o
mentalitate ,, toți ne-am enervate pe el care am trăit la revoluție și atât de tare ne-am supărat cum
să treacă 20 de ani până când se schimbă o mentalitate și a trecut mult mai mult de atunci și nici la
jumătatea schimbărinu am ajuns,,.
Gliga Vasile-Dumitru:,,Dar suprafețele acelea nu sunt concesionate?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu întodeauna avem rezervă de 12 hectare parcă ,,.
Gliga Vasile:,,Această discuție a fost și mai demult,,.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu sunt sub incidența Legi pajiștilor ca să fim blocați la
investiți așa că putem să,,.
Matei Florin;,,Putem să demarăm,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Țin minte că fost un referendum pe tema asta în 2003 și nu sa validat că așa era legislația referendumului ,era foarte strictă 50% acum s-a modificat la 30% ca
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să fie valid un referend, atunci s-a ajuns la procentul de 47% prezență dar erau în 2003 80%
împotrivă,,.
Matei Florin:,,Dar anul trecut a fost invers procentul,,.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da, timpul ,,.
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Eu știu că la sondaj trebuia să fie consultați oameni,,.
Matei Florin:,,Dar așa a fost.,,
Discuți dezorganizate.
Matei Florin:,,Aceasta așa ca o paranteză că este legată de concesionarea terenurilor, sunt investiți
care ar aduce locuri de muncă și plus și bani, la buget.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da acum dacă tot suntem la capitolul acesta, vreau să vă
lansez așa o întrebare vă spunea și la ședința trecută intrăm într-un colaps financiar din lipsă de
venituri propri și asta o să ne afecteze implementarea proiectelor și atunci colapsul acesta este pe
durată determinată poate fi estimate și știți din ce cauză că pe anul viitor veniturile scad datorită
faptului că până se scot lemnele, până se licitează lemnele până se vând din rampă poate fi o
reținere de cumpărare a lemnelor din rampă mai ales că o parte se strică în rampă se vinde ca lemn
de foc după ce le trece perioada mai ales dacă este cald atunci vom avea garantat mai mult lemn de
foc dar mai puține venituri la bugetul local și atunci când trebuie să plătești partea de cofinanțare
nu ai de unde și te împrumuți cu credite nu se aprobă, și atunci mam gândit la una din soluți, într-o
discuție cu concesionarul de la Molidsilva l-am întrebat așa că vrea să facă o pensiune acolo pe
spatial respectiv, tot a ridicat și a construit acolo, e dispus să cumpere ternul repectiv din domeniul
privat e concesionat să-I lansăm o invitație de reziliere a concesiuni și să facem vânzarea la licitație
după cum prevede lege. Ideea e ca să vindem terenul repectiv nici peste 99 de ani nu o să ptem să
dăm zidurile să redăm pășuni terenul în cauză, veniturile de pe acel teren sunt o trăime cam cât
luăm de pe celelate cu aceeași suprafață ,,
Petra Zamfir:,,La Florești unde are Mitrosucu,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,2800 de lei sunt veniturile pe an, în formula acesata îi
convine să țină atâta, dar 2800 este o trăime din concesiue, suprafața este cam pe acolo de 50de
ari,,
Petra Zamfir:,,Și comuna ar putea să vândă acel teren?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Păi e domeniul privat și Consiliul Local e de acord, și așa
dacă se dau zidurile acelea jos nu o să se facă pășune.,,
Discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Și atunci îl facem oferta de a rezilia contractul să îi
modificăm contractual și să scoatem terenul la vânzare, bine înțeles că facem raport de evaluare, că
răspuderea pentru sumele acestea pe care le vedeți aici nu le are consilierul sau primarul ca initiator
ci le are evaluatorul, care făcut o școală I s-a dat un atestat care răspunde pentru ce propune
acolo.,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Dar noi putem să ..,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Răspunderea noastră este una morală în sensul că iam
schimbat destinația acelui teren dar ne atingem și alte scopuri importante pentru comună, s-ar
putea ca omul fiind propritatea lui să investească mai mult în zona respectivă din ce crează el
locuri de muncă suplimentare, clădiri mai multe și atunci impozitul pe acele clădiri este mai mare
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decât redevența aceea de 28 de milioane pe an,atâta este, s-a perpetuat din 1995 până acum s-a
indexat cu rata inflației, dacă ține-ți minte acolo era un capăt de asfalt unde veneau autobuzele și se
reparau, nici atunci nu pășunau vacile, nu se făcea nici iarbă acolo, dar atunci s-a pus în valoare s-a
concesionat încă a fost un avantaj că acolo s-a lărgit că înainte era mult mai strâmpt în zona
respectivă pentru că s-a rupt dincolo de apă , acum s-a lărgit erau vre-o 30 și acum sunt 50 de ari.,,
Matei Florin:,,Este foarte bună,,.
Alte discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Ideea mi-a venit de la faptul că nu am putea să-I prelungim
concesiunea , normal că la prețul acesta îi convine să-I prelungim concesiunea ca să facă acei 10
ani ca să accesese niște fonduri europene și atunci am zis nu că nu putem decât să reziliem
contractul și ori facem o nouă concesiune pe o durată mai mare să poată accesa fonduri ori să
cumpere terenul.,,
Gliga Vasile-Dumitru:,,În cazul acesta îl putem forța să îl cumpere.,,
Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian:,,Pe viitor să facem să fie o oportunitate.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Acolo trebuie să discutăm și cu oameni.,,
Discuții dezorganizate.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Să vă spun, sondajul a fost făcut pe un eșantion de oameni
dar poate la nivel de Ibănești dorința aceasta există să zicem cel din Ibănești sat este dornic să
facem dar omul de la Dulcea e posibil să fie dintre cei 20% care nu vrea.,,
Anton Alina:,,În spate acolo la Gelu dacă spune-ți că se asfaltează acolo nu există zonă de
parcelare să supunem numai test ..?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,În spatele lui este o porțiune de 400de metri până sub pădure
, am măsurat 400, 400și ceva de metri pentru o pârtie schi, cum evoluează încălzirea asta globală,
cândva făcusem calculi de genu asta și partea de jos să fie zona dreaptă unde se fac opririle, nu
este de profesioniști, un profesionist se duce acolo unde sare în cap dar ,,
Anton Alina:,,O concesionare la stradă ar fi simplă, doritori ar fi mulți la stradă dar dacă mergem
pe o concesionare pe o stradă, străzile le crezi și le faci străzi și atunci îi silești să meargă mai sus,
se delimitează toți la stradă și la deal rămâne concesiunea mai ieftină.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Ca la Solovăstru, drept să vă spun mie nu îmi place să
locuiesc la stradă să aud toată ziua cum trece mașina, acolo pe Dulcea trece câte-o mașină și te
întrebi, Oare cine a trecut pe drum?,,
Anton Alina:,,Dar o concesiune pe genul acesta ar merge și pe proiecte, uite pe strada asta se scoate
la concesiune dar numai pe strada ,,.
Matei Florin:,,Numai că mai în jos avem contract de închirierii pe pășuni.,,
Au loc discuții dezorganizate.
Gliga Vasile-Dumitru:,,Este spațiu aici din jos, unde erau Caprele ,cum iese drumul de pe Pârâul
Porcului.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dada dar acolo este Valea Iepi acolo,rampa de lansare a
vacilor, acolo am avut scandal că ies vacile, a făcut șanțul la drum și nu mai puteau trece vacile și a
trebuit să pună tub Consiliu Județean.,,
Gliga Vasile-Dumitru:,,Acum că merg vacile cu 100 de metri mai în sus, nu cred că este un
kilometru jumătate.,,
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Se aprobă pentru cu 11 voturi ,,pentru".
Se adoptă Hotărârea nr. 86/30.10.2017
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, al
bugetuluincreditelor interene și bugetul de venituri proprii al Comunei Ibănești pe trimestrul III
2017.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu va-ți uitat peste ele?,,
Anton Alina:,,Ba da, la venituri acolo am văzut că sunt mici.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,39 la dezvoltare dar acestea sunt cele care se, aici este
reflecție de la sumele de pe proiect, se întârzâie implementarea proiectelor adică merge mai greoi,,.
Anton Alina:,,Apropo la achitarea amenzilor a intrat în ordinea cronologică restanțele cetățenilor,
adică să nu mai aleagă ei ce să plătească?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da exact cum zice Codul Fiscal așa se procedează.,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius-Cristian:,,Dar de mult se procedează așa.,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Dar programul așa este făcut că îi stabilește exact cum
trebuie încasați bani, cheltuieli la partea de dezvoltare doar 5%, vam spus sunt afectate de proiecte
care denaturează un pic situația că nu sunt plătite,,
Gliga Vasile-Dumitru:,,Durează mult licitațile sau?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Nu uite de exemplu trebuie să publicăm pe site e-licitati
procedura simplificată la partea de asfaltare a drumurilor e a doua orară când ne respinge
documentația în ce sens: că personele cu funcții de decizie și de implicare în decizie sunt prea
multe care am pus și noi ne-am gândit că și muncitorii,șoferi îi folosim în comisile de receptive la
lucrări îi trimitem să cadă că atunci și ei semnează,au spus să îi scoatem, i-am scos și am trimis iar,
prima data s-a legat de niște formulări noi tot trimitem ei zic că acolo nu ai făcut și s-ar putea să
treacă un an și să mai găsească câte una deși este o procedură foarte proastă în administrație nu
știm ce se întâmplă așa face și Comisia de Fond Funciar îi trimiți Titlul la om și nu are trei puncte
le sesizează ei,ajunge Titlul cu cele trei puncte refăcute și cu restul ce a fost și după care vine
înapoi și zice că nu are cutare îl trimiți înapoi iar vine înapoi și zice nu are cutare.,,
Matei Florin:,,Formularele online pot rezolva treaba asta, în sensul că trebuie completat .,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Păi de exemplu la Agenția de Monitorizare nu se activează
câmpurile , poți să zic că public licitația dar până nu-ți dau ei, și apare documentație incomplete,am
scos muncitori și șoferii pe lângă conslilieri că nu aveți voie să participate la licitați.,,
Domnul viceprimar,Gliga Marius Cristian:,,Dar atunci cine participă?,,
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Alții
Se supune la vot.
Se aproba pentru cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 87/30.10.2017
Punctul nr.5 de pe ordinea de zi Proiecct de hotărâre privind încadrarea doamnei Suceava Floarea
pe funcția de asistent personal.
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru:,,Da, de pe Dulcea sunt vecini cu mine, Albin, taicăs-o e
bolnav grav,maică sa este bolnavă cu asistent dat de comisie și bunică-sa este și ea bolnavă, trei
într-o casă care nu mișcă nici unu, până acum vedeau uni de alți, cei trei care stăteau în casă
singuri, că primea în îndemnizație pe lângă pensie sunt două variante ori primești îndemnizașie de
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însoțitor ori salar pe noi acolo ne costă mai mult în sensul că sunt contribuțile la stat pentru că
salariul tot același este dar nu se mai pot descurca ăia trei atunci vine și îi îngrijește, soția lui
Albin,,.
Se aproba pentru cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 88/30.10.2017
Punctul nr.6 de pe ordinea de zi Proiecct de hotărâre privind acceptul de a contracta prin negociere
partida suprapusă APV 6247 la prețul de adjudecare al partizi 6216 respectiv 223,01 lei/mc.
Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru:,,În 17 septembrie a avut loc fenomene meteorologice
nefavorabile în UP Orșova 26A acesta este pe Valea Iepi și au produs doborături de vânt în partida
existentă deja 6216 care a fost vândută prin licitație la prețul de 223,01 lei/mc către Sc SilvaAnima
SRL în urma inventarieri produselor accidentale a rezultat un alt APV cu volumul de 685 mc prețul
de APV era de 161lei și se solicită să vindem cu același preț e vorba de aceeași marfă, deci în
procedura Romsilva este o procedură normală admiteri trebuie inventariată normală, să scoată asta
să stea pe loc aia cu riscul de a se degrada în natură,,.
Gliga Vasile-Dumitru:,, Sunt separat că sunt inventariate cu altă culoare dar vă dați seama că dacă
vine un agent economic ia unu mai bun și atunci ce faci?Astai procedura le zice partizi suprapuse
și în felu acesta se trece la negociere de adjudecare a partizi mamă.,,
Se aproba pentru cu 11 voturi ,,pentru,,
Se adoptă Hotărârea nr. 89/30.10.2017
Domnul primar,Dan Vasile-Dumitru menționează faptul s-a primit notificare de la Prefectură
pentru 2 hotărâri, HCL din 25 septembrie ne-a virat fondurile nerambursabile dar pe lângă
fondurile nerambusabile pentru căminele culturale am aprobat să cumpărăm motofierăstrăul acela
și nu am motivat o urgență, urgența era să tăiem lemne de foc și cealaltă HCL cea din 8 septembrie
extraordinară nu s-a făcut procedura publicități, trebuie să dăm unele explicați.
Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Petra Zamfir

p. Secretar,
Man Ancuța Nicoleta
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