ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 8209 din 8 septembrie 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 8 septembrie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc: Gliga
Marius-Cristian, viceprimar - concediu, Bloj Cosmin, Todoran Mircea-Alin-Cristian, Todoran Alina,
învoiți și Todoran Ionel-Dumitru.
Şedinţa este condusă de către domnul primar, Dan Vasile-Dumitru.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al comunei
Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 08.09.2017, orele 08,30 la sediul
Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului veniturilor proprii pe anul
2017 al Comunei Ibănești;
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibănești în
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ibănești.
Ordinea de zi se completează cu:
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru ezploatare masă
lemnoasă.
Președintele de ședință, domnul Gliga Vasile-Dumitru, supune la vot ordinea de zi care se aprobă
în unanimitate cu 8 voturi „pentru”.
Întrucât pentru adoptarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație
pentru exploatare masă lemnoasă, este necesar votul a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcție, fiind prezenți doar opt consilieri din totalul de treisprezece, urmează ca acesta să fie discutat la
ședința următoare.
Doamna secretar, 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 8 voturi „pentru”.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate.
La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local și a bugetului veniturilor proprii pe anul 2017 al Comunei Ibănești.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Sunt câteva modificări la
bugetul local care se supun spre aprobare, este vorba de majorarea veniturilor din sume defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, salarii suplimentare la
învățământ în sumă de douăzeci și șapte de mii de lei, diminuarea unor cheltuieli pentru acoperirea
altor cheltuieli și o modificare de trimestrialitate la Serviciul public de alimentare cu apă. Veniturile
bugetului local au crescut cu douăzeci și șapte de mii, reprezentând salarii la învățământ iar la
cheltuieli s-a prevăzut o diminuare de cheltuieli cu treizeci și cinci de mii de lei de la următoarele
capitole bugetare: de la administrație scade cu suma de douăsprezece mii, două mii de la pregătire
Redactat: _________________________________________________________________________________________________
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL

profesională și zece mii de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii care au fost sume cuprinse în buget
pentru organizarea întâlnirii cu tinerii europeni, Charta, unde am avut inițial patruzeci de mii, s-au
cheltuit doar treizeci de mii; la gospodărie comunală s-a diminuat cu douăzeci și cinci de mii de lei
veniturile, cincisprezece mii de la reparații curente și zece mii de la obiecte de inventar. Era la
capitolul reparații curente magazia de la Florești și la obiecte de inventar să se cumpere tot felul de
scule, erau prevăzuți acolo cincisprezece mii și s-au cheltuit doar cinci mii. Aceste diminuări în
valoare de treizeci și cinci de mii, se majorează cu suma de treizeci și șase de mii. Două mii de lei se
vor introduce la reclamă și publicitate ca să apărem în Catalogul Național al primăriilor și publicare
anunțuri în Monitorul Oficial, pentru angajări. Se majorează cu suma de treizeci și patru de mii,
obiectivul de investiții anexă la casa gospodărească de la festival, acolo este o construcție de
optisprezece metri pe patru metri și s-a mai lucrat la celelalte șoproane de acolo, ciotârne și
amenajările de lângă casă. O altă modificare ar fi că se diminuează de la obiectivul de investiții
”reparații acoperiș de la Școala Dulcea” cu douăzeci de mii de lei care erau în bugetul local și merge la
capitolul învățământ la aceeași sumă de douăzeci de mii de lei, la reparații curente. La capitolul cultură
se diminuează cu douăzeci de mii investiția ”parcuri de joacă pentru copii de la subcapitolul
”întreținere grădini, parcuri ”, se majorează cu douăzeci și unu de mii de la capitolul ”întreținere
grădini, parcuri, zone verzi”. Erau niște obiecte de inventor care depășeau suma de două mii cinci sute
de lei și nu se putea achiziționa din oferta făcută de firma care aduce jucării, balansoare și tobogane și
atunci sunt șapte mii la obiecte de inventar și paisprezece mii la balansoar metalic, o bucată și leagăn
cu patru locuri și tobogan două bucăți. Acestea sunt vreo cinci mii de lei una, leagănul cu patru locuri
și tobogan și balansoarele depășesc vreo trei mii și ceva. Din cauza aproximării lor, bugetul are niște
reglementări, dacă pui cu virgulă și a depășit un leu, trebuie să mai adaugi o mie. A fost aprobat
obiectivul de investiții ”achiziție tractor cu vidanj” și să se modifice denumirea pentru că sunt
probleme la plată, în ”tractor cu vidanjă”. S-au tot făcut studii pe net și nu s-a găsit autovidanjă, sunt
scumpe și atuncea va fi tractor cu vidanjă. Bugetul veniturilor proprii, este vorba de Serviciul de
alimentare cu apă și canalizare, se modifică trimestrialitatea. Se majorează sumele din trimestrul trei,
cresc veniturile cu douăzeci și unu de mii și partea de cheltuieli de asemenea. Majorarea se face prin
luarea de pe trimestrul patru, șapte mii la salarii de bază, două mii, contribuții asigurări de sănătate și
încă două mii, deci zece mii pentru întreținere și funcționare. De asemenea, o mie cinci sute se ia de la
furnituri de birou și se majoarează cu suma de o mie cinci sute de lei la încălzit, iluminat. Sumele care
sunt cu cinci sute de lei, care nu sunt la mie, când se cumulează capitolul, ele fac o mie. Și capitolele
trebuie să aibe repartizarea în mii lei.
Domnul primar amintește consilierilor că le-a zis atunci când a pregătit organizarea festivalului că este
nevoie de un spațiu igienic acolo deoarece nu se putea funcționa în hurubele care erau.
Discuții:
Domnul consilier Matei Florin, dorește să știe unde vor fi instalate, balansoarul și toboganul.
Domnul primar spune că în cele două parcuri, un balansoare mare și leagăn cu patru locuri și tobogan,
în parcul din Ibănești, în partea din sus pentru că acolo nu sunt bănci și tot acolo mai sunt celelalte
obiecte de inventar, dintr-un catalog dar sunt produse profesionale, acreditate, nu jucării cu care să se
poată accidenta copiii, sunt cu toate normele prevăzute pe piață, de aceea sunt mai scumpe, vin din
import toate. Se găsește tobogan și la noi cu o mie de lei la ieșirea din Mureș spre Sângiorgiu dar nu
sunt omologate și există riscul să se atenteze la viața copiilor. Se va instala unul în parcul din Ibănești
sat și unul în parcul de la Dulcea. Dacă se va expropria teren la Ibănești Pădure, se va face și acolo un
parc. Întrucât nu este consilier local din satul Ibănești Pădure se vor face alegeri în zonă pentru
alegerea unui delegat sătesc. Balansoarul metallic va fi pus în Ibănești sat.
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Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că ar fi bine ca la Dulcea să se pună un gărduț ca să nu mai
intre vacile.
Domnul primar afirmă că a atenționat proprietarii vacilor și știu că sunt și camera de supraveghere. De
regulă s-a tuns gazonul acolo.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 66/08.09.2017
La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi
reprezentanți ai Consiliului Local Ibănești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ibănești.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.
Domnul primar, spune că școala a solicitat să fie numiți în Consiliul de administrație al școlii un
reprezentant din partea primarului și doi reprezentanți din partea consiliului local. Din partea domniei
sale a numit-o pe doamna Man Nicoleta-Lenuța, bibliotecar iar din partea consiliul local, în calitate de
initiator, i-a propus pe cei doi consilieri, Dan Ioan și Matei Florin, ca să nu fie din aceeași formațiune
politică. Domnul Bloj Cosmin a spus că nu vrea să facă parte din Consiliul de administrație deoarece
este tot timpul pe drumuri și nu ajunge la ședințe. Domnul Dan Niculaie, la fel este plecat, domnul
Todoran Mircea a refuzat și el iar doamna Todoran Alina nu a fost desemnată deoarece ea va naște.
Domnul consilier Matei Florin :”Trebuie să facem ceea ce trebuie pentru comună.”
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 67/08.09.2017
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Gliga Vasile-Dumitru

Secretar,
Todoran Codruța-Alexandrina
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