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Nr.8.986  din 09.10.2018 

       PROCES-VERBAL 

 

 
 Încheiat astăzi, 09.10.2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei 

Ibănești. 

  Consiliul Local al Comunei Ibănești, a fost convocat în scris prin Dispoziţia Primarului 

comunei Ibănești nr.218 din 05.10.2018, cu respectarea prevederilor legale, în temeiul art.39 

alin.(2) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

           La şedinţă sunt prezenţi: GLIGA MARIUS-CRISTIAN, GLIGA VASILE-DUMITRU, DAN 

IOAN, GLIGA OLIMPIU, CHIRTEȘ EMILIA, CIORĂNEANU ȘTEFAN, MATEI FLORIN, ANTON 

ALINA-ELENA, BLOJ COSMIN, TODORAN IONEL-DUMITRU ȘI DAN NICULAIE – consilieri 

locali.  

 Sunt absenți: PETRA ZAMFIR și TODORAN MIRCEA-ALIN-CRISTIAN– consilieri locali, 

lipsesc motivat. 

Sunt prezenți un număr de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție, în 

consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

 Au participat: Dl. Dan Vasile-Dumitru -  primar al Comunei Ibănești, Dna. Dan Codruța-

Alexandrina – secretar al Comunei Ibănești, Dna. Suceava Floarea -  delegat sătesc, Dl. Chirteș 

Teodor – delegat sătesc. 

În conformitate cu prevederile art.42  alin.5 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare înaintea fiecărei sedinţe 

secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util procesul-verbal al sedinţei anterioare. 

Înainte de sedinţă a fost prezentat procesul verbal al sedinţei Consiliului local din data de 

28.09.2018, proces verbal care a fost afişat la avizierul Consiliului Local și publicat în termenul 

prevăzut de lege pe site-ul comunei, pe pagina de internet www.ibanesti.ro  

Supun la vot procesul verbal în forma prezentată.  

http://www.ibanesti.ro/
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Cine este pentru? 10 voturi.  

Împotrivă?  

Abţineri?  

 Sunt prezentate materialele discutate în comisii. Doamna secretar informează că 

proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, au primit avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. 

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 09.10.2018, orele 9ºº la 

sediul primăriei Comunei Ibănești. 

 Domnul președinte de ședință, Dan Niculaie, începe lucrările ședinței extraordinare 

convocată prin Dispoziţia  primarului nr.218/05.10.2018 . În continuare supune la vot ordinea de 

zi în forma prezentată de către executiv . Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri?  

S-a votat cu 11 voturi ”pentru”  următoarea:  

  

O R D I N E     D E      Z I : 

 

1. Proiect de  hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin. 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

 Raport: Compartimentul achiziții publice și urbanism 

Proiect de hotărâre avizat favorabil: 

- Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare 

teritoriu     și urbanism, juridică, cultură 

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism 
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- Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii 

2. Proiect de  hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea 

acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, 

hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din  administrarea 

Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în  proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în 

domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  

județul Mureș. 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport: Secretar 

Proiect de hotărâre avizat favorabil: 

- Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare 

teritoriu     și urbanism, juridică, cultură 

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism 

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

muncă și protecție socială, protecție copii 

3. Proiect de  hotărâre privind exprimarea  acordului  pentru  trecerea cu titlu gratuit   a unui 

procent din drumul  Auto Forestier Tisieu și a terenurilor  aferente  acestuia din domeniul  public 

al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul public al  

comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport: Viceprimar 

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 

4. Proiect de  hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului 

public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran". 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport: Compartiment achiziții publice și urbanism 

Proiect de hotărâre avizat favorabil: 

- Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare 

teritoriu     și urbanism, juridică, cultură 

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism 

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

muncă și protecție socială, protecție copii 

În temeiul prevederilor art. 43 alin.(1) din Legea 215/2001: ”Ordinea de zi a ședințelor se 

aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în conditiile art. 39, a cerut întrunirea 

consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu 

pot fi amânate pâna la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor locali 

prezenți.....” și ale art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, care stipulează că: ”În cazul reglementării unei situații care, din cauza 

circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei 

grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 

procedură de urgență prevazută de reglementările în vigoare,” 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

5. Proiect de  hotărâre de revocare a HCL nr.56 din 30 iulie 2018 privind  exprimarea  

acordului pentru trecerea  cu titlu gratuit   a unui procent din drumul Auto Forestier  Tireu-

Dobârlea  3,5 km , hm 0-35 și a terenurilor  aferente  acestuia din domeniul  public al statului 

și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în  proprietatea publică  a 
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comunei  IBĂNEȘTI   în domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea 

Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport:Viceprimar 

Proiect de hotărâre avizat favorabil: 

- Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare 

teritoriu     și urbanism, juridică, cultură 

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism 

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

muncă și protecție socială, protecție copii 

6. Proiect de  hotărâre privind exprimarea  acordului  pentru  trecerea cu titlu gratuit   a unui 

procent din drumul  Auto Forestier Tireu-Dobârlea și a terenurilor  aferente  acestuia din 

domeniul  public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în 

domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  

județul Mureș. 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport: Viceprimar 

Proiect de hotărâre avizat favorabil: 

- Comisia pentru agricultură, activități economico-financiar, amenajare 

teritoriu     și urbanism, juridică, cultură 

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu, turism 

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

muncă și protecție socială, protecție copii 

7. Proiect de hotărâre privind  exprimarea  acordului  pentru  trecerea cu titlu gratuit   a unui 

procent din drumul  Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor  aferente  acestuia din domeniul  

public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul 
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public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul 

Mureș 

Inițiator: Primarul Comunei Ibănești 

Raport: Viceprimar 

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 

8.  Diverse  

Se supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”, 0 

”împotrivă”, 0 ”abțineri”. 

  

Trecem la pct.1 de pe ordinea de zi: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI din zona 4 Reghin. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, informază consilierii că la data de 31 decembrie 2018 

expiră monitorizarea proiectului și dacă nu este finalizat la data respectivă trebuie dați banii 

înapoi, este vorba despre o sumă mare care va trebui suportată și de către membrii asociației. 

Urgența proiectului este justificată de termenul limită de finalizare a proiectului. În 

continuare, domnia sa prezintă conținutul modelului de hotărâre care trebuie adoptată 

comunicat de asociația ADI Ecolect. Menționează că împuternicit pentru votarea acestor 
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documente în cadrul ședinței AGA ADI Ecolect este domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian 

deoarece domnul primar este membru în Consiliul Director al asociației ADI Ecolect și ar fi 

conflict de interese. Consiliul local și-a dat odată acordul cu privire la aceste probleme, atunci 

când s-a aderat. Domnul primar spune că lucrurile prezentate le-a discutat în prealabil cu 

doamna Gabriela Koss, consilier juridic al asociației ADI Ecolect. 

Discuții: 

Dl. cons. Matei Florin, dorește să știe ce repercursiuni va avea asupra comunei luarea 

acetei hotărâri? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, spune că operatorul economic va fi cel care câștigă 

licitația în urma procedurilor. S-ar putea ca banii care se vor da să fie alții deoarece nu se știe 

cine câștigă licitația și cu cât câștigă. 

Dl.cons. Matei Florin, întreabă dacă se încheie contract în fiecare an. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru răspunde că în fiecare lună, este contract cu firma F&G 

ECO SRL. 

Dl. cons. Matei Florin dorește să știe dacă acest contract expiră la sfârșitul anului. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru spune că în fiecare lună se plătește pe comandă 

deoarece s-a pus de câteva ori pe SEAP încheierea contractului pe un an și nu s-a depus nicio 

ofertă. 

Au loc discuții despre diferite situații întâmplate în țară. 

Dl. cons. Matei Florin, a observat că nu este actualizată lista cu operatorii economici 

activi și dorește să știe dacă influențează în vreun fel acest lucru. Dacă afectează costul 

salubrizării. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, nu crede că are vreo influență, precizează că periodic 

se schimbă lucruile și când se face contractul de plată vor plăti doar cei care figurează la 

impozite. Se va plăti în funcție de populație, de lista de agenți economici, care se va face  lunar 

sau trimestrial. Nu poți să plătești pentru cineva care nu mai face deșeuri. 
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 Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la 

vot proiectul de hotărâre în forma prezentată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? .  

S-a votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

                                                                      HOTĂRÂREA NR.79  
 privind aprobarea documentaţiilor pentru 

delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Reghin, componente ale 

serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 

Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru Comuna IBĂNEȘTI 

din zona 4 Reghin. 

 

Trecem la pct.2 de pe ordinea de zi: 

2. Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 2018 privind exprimarea 

acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 

2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din  

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în  proprietatea publică a 

comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea 

Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, prezintă informații despre drumul forestier Tisieu, faptul că 

începe de la școala de la Podul Runcului și merge până la ultima casă de pe Tisieu, Todoran 

Nicolae, la barieră și are lungimea de 2,6 kilometri. Romsilva a avut un proiect din anul 2012 și 

acuma au finanțare pentru execuție, reabilitarea a 9 kilometri de drum forestier, fără porțiunea 

de 1,8 kilometri iar diferența de la 1,8 până la 2,6 kilometri se suprapune cu finanțarea lor și am 

risca să ne respingă solicitarea de preluare a drumului și din cauza acestei suprapuneri domnia 

sa propune renunțarea la această hotărâre. 
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Discuții: 

Dl. consilier Matei Florin dorește să știe dacă proiectul Romsilva cuprinde asfaltare. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, răspunde negativ. Până în primăvară s-ar putea ca 

Romsilva să renunțe și la cei 0,8 kilometri. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma modificată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a 

votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

HOTĂRÂREA NR.80   

   de revocare a HCL nr.54 din 30 iulie 

2018 privind exprimarea acordului pentru trecerea 

cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto 

Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor 

aferente acestuia din domeniul public al statului și 

din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –

ROMSILVA, în  proprietatea publică a comunei 

IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI 

și în administrarea Consiliului Local al comunei 

Ibănești,  județul Mureș. 

 

Trecem la pct.3 de pe ordinea de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind exprimarea  acordului  pentru  trecerea cu titlu gratuit   

a unui procent din drumul  Auto Forestier Tisieu și a terenurilor  aferente  acestuia din 

domeniul  public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –

ROMSILVA, în domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului 

Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 
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Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, propune să se solicite preluarea a 1,8 kilometri din drumul 

forestier Tisieu. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma prezentată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a 

votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

                                                                         HOTĂRÂREA NR.81  
    privind exprimarea  acordului  

pentru  trecerea cu titlu gratuit   a unui procent din drumul  

Auto Forestier Tisieu și a terenurilor  aferente  acestuia 

din domeniul  public al statului și din  administrarea 

Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în domeniul 

public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea 

Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

 

Trecem la pct.4 de pe ordinea de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a 

domeniului public pentru ,,Branșament electric trifazat subteran". 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Discuții: 

Dl. viceprimar Gliga Marius-Cristian remarcă faptul că se tot pune piatră pe drum și cei 

care solicită acord sapă fără să refacă drumul cum a fost. 

Dl. consilier Matei Florin propune să se specifice condiția de a reface drumul la aceleași 

condiții în care a fost și îaninte. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, menționează ”cu refacerea la starea inițială”. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma prezentată cu completarea domnului primar- 11 voturi 

”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

                                                                       HOTĂRÂREA NR.82  
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  privind aprobarea emiterii acordului de 

utilizare a domeniului public pentru 

,,Branșament electric trifazat subteran". 

 

Trecem la pct.5 de pe ordinea de zi: 

5. Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr.56 din 30 iulie 2018 privind  

exprimarea  acordului pentru trecerea  cu titlu gratuit   a unui procent din drumul Auto 

Forestier  Tireu-Dobârlea  3,5 km , hm 0-35 și a terenurilor  aferente  acestuia din 

domeniul  public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –

ROMSILVA, în  proprietatea publică  a comunei  IBĂNEȘTI   în domeniul public al  

comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  județul 

Mureș. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, spune că au fost prevăzuți în hotărâre 3,5 kilometri și sunt 

disponibili 3,8 kilometri. Rămân 300 de metri începând de la pod de la Iuri la deal, deoarece mai 

sunt câteva cabane în zona aceea. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la 

vot proiectul de hotărâre în forma prezentată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-

a votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

                                                                         HOTĂRÂREA NR.83  

    de revocare a HCL nr.56 din 30 

iulie 2018 privind  exprimarea  acordului pentru 

trecerea  cu titlu gratuit   a unui procent din drumul 

Auto Forestier  Tireu-Dobârlea  3,5 km , hm 0-35 și a 

terenurilor  aferente  acestuia din domeniul  public 

al statului și din  administrarea Regiei Naționale a 

Pădurilor –ROMSILVA, în  proprietatea publică  a 
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comunei  IBĂNEȘTI   în domeniul public al  

comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului 

Local al comunei Ibănești,  județul Mureș. 

 

Trecem la pct.6 de pe ordinea de zi: 

6. Proiect de hotărâre privind exprimarea  acordului  pentru  trecerea cu titlu gratuit   

a unui procent din drumul  Auto Forestier Tireu-Dobârlea și a terenurilor  aferente  

acestuia din domeniul  public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor 

–ROMSILVA, în domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului 

Local al comunei Ibănești. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, propune preluarea a 3,8 kilometri din drumul forestier Tireu. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma prezentată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a 

votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

HOTĂRÂREA NR.84   

   pivind exprimarea  acordului  pentru  

trecerea cu titlu gratuit   a unui procent din drumul  Auto 

Forestier Tireu-Dobârlea și a terenurilor  aferente  

acestuia din domeniul  public al statului și din  

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în 

domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în 

administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești. 

Trecem la pct.7 de pe ordinea de zi: 

7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru  trecerea cu titlu gratuit   a 

unui procent din drumul  Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor  aferente  acestuia din 

domeniul  public al statului și din  administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –
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ROMSILVA, în domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului 

Local al comunei Ibănești,  județul Mureș.  

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie. Discuţii dacă sunt? 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, spune că la Fătăciunița situația este la fel ca la Tisieu în 

sensul că lungimea până la marginea intravilanului, dacă la Tisieu era 2,6 kilometri, în cazul 

acesta este cam 1,5 kilometri. Pot să ne dea acuma 816 metri, această lungime ține până la 

ultimele cabane. În schimb terenurile până la marginea pădurii sunt prinse ca extindere de 

intravilan. 

Dl. consilier Matei Florin dorește să știe dacă Romsilva are și în acest caz proiect. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, răspunde că nu, sunt litigii cu întăbulările proprietarilor 

vecini. Când și-au întăbulat au mers până în acostamentul drumului și au rămas doar 3 metri de 

drum. 

Dl. președinte de ședinţă Dan Niculaie, Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot 

proiectul de hotărâre în forma prezentată - 11 voturi ”pentru”, Împotrivă?, Abţineri? S-a 

votat cu 11 voturi pentru,  adoptându-se: 

HOTĂRÂREA NR.85   

    pivind exprimarea  acordului  

pentru  trecerea cu titlu gratuit   a unui procent din drumul  

Auto Forestier Fătăciunița și a terenurilor  aferente  

acestuia din domeniul  public al statului și din  

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în 

domeniul public al  comunei  IBĂNEȘTI și în 

administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești,  

județul Mureș.  

 

8. Diverse 
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Dl. consilier Gliga Olimpiu, ridică problema drumului care merge de la Păunel la deal și 

spune că este rău, se circulă greu pe el și sunt oameni care fac naveta zilnic. Drumul este 

strâmt și oamenii nu își tau crengile. 

Au loc discuții despre starea drumului. 

Dna. Consilier Anton Alina întreabă dacă ar putea să meargă firma care a făcut 

curățenie pe lângă râul Gurghiu, să taie crengile care se întind deasupra drumului. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, se aștepta din partea domnului consilier Gliga Olimpiu 

ca și consilier de zonă să le spună că trebuie tăiate mai întâi crengile apoi să vină utilajele 

pentru repararea drumului, deoarece și basculanta agață în crengi. 

Dl. consilier Dan Niclulaie spune că oamenii care au teren lateral drumului, nu sunt de 

acord să li se taie crengile la pomi. 

Dl. primar Dan Vasile-Dumitru, afirmă că o situație asemănătoare este la Brădețelu, la 

Loi, nu mai iese drumul de 4 metri, iese doar de 3 metri, o să se facă cu sens unic. La Tisieu 

Nicu lui Genuc a mutat gardul un metru pe o porțiune de vreo sută de metri și mai sus, la 

Anișoara. 

Dl. consilier Ciorăneanu Ștefan, aduce în discuție drumul de la Pietroasa, cum treci de 

Ionu Civuchii. 

Se hotărăște ca la rișcăi să fie trimisă firma să taie crengile. 

 Dl. consilier Dan Niculaie,  preşedintele de şedinţă, întrucât problemele înscrise pe 

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

   
 
                  Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează 

                                                                      SECRETAR,              
    Dan Niculaie                                                       Dan Codruța-Alexandrina 
 
 
 
 
 
Redactat: D.C.A.______________________________________________________________________________________ 


