ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 1768 din 23 februarie 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 23 februarie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte
domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian, învoit. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă şi angajaţii primăriei.
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 ordinară pentru data de 23.02.2017, orele 16,00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind majorarea unor mijloace fixe ale Comunei Ibanesti la finele
anului 2016;
2. Proiect de hotarare privind casarea unor obiecte de inventar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici
şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Ibănești şi serviciului
subordonat Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice la Comunei
Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești
și al Școlii Gimnaziale Ibănești pe anul 2017;
5. Proiect de hotarare de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna
Ibăneşti, pentru anul şcolar 2017-2018;
6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență;
7. Proiect de hotarare de modificare a H.C.L. nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2017, precum şi a unor
tarife cu modificările ulterioare;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a
Primăriei comunei Ibăneşti, căminelor culturale, Taberei Lăpușna, bibliotecii, centrului de
informare și documentare, a diagramei de relații şi a Regulamentului de ordine interioară.
Ordinea de zi se completează cu:
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și
modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș
Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, supune la vot ordinea de zi care se aprobă în
unanimitate cu 12 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, 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 12 voturi „pentru”.
Doamna secterar, Todoran Codruţa-Alexandrina, informează că 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 majorarea unor mijloace
fixe ale Comunei Ibăneşti la finele anului 2016. Domnul primar prezintă expunerea de motive și
proiectul de hotărâre.
Discuţii:
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Doamna consilier, Todoran Alina-Elena, doreşte să ştie dacă terenul de sport de la Dulcea este
functional, dacă este recepționat și dacă este varianta finală.
Domnul primar răspunde afirmativ și precizează că acolo este inclus diriginte de șantier și toate
anexele.
Doamna consilier, Todoran Alina-Elena, doreşte să ştie dacă aceea este valoarea finală.
Domnul primar spune că aceea este valoarea finală de contabilitate.
Domnul Matei Florin dorește să știe dacă terenul de sport se închiriază sau urmează să fie închiriat
și dacă s-a făcut recepția.
Domnul primar spune că s-a făcut recepția, dar după ce s-a terminat a venit zăpada și nu s-a putut
da în flosință pentru că nu era întocmit regulamentul de funcționare dar urmează să fie dat în folosință. Are iluminat nocturne, are toate facilitățile ca să se poată practica. Probabil că acolo se va
mai iniția o lucrare ca să se amenajeze și vestiare în clădirea căminului.
Domnul Matei Florin dorește să știe dacă se va închiria.
Domnul primar spune că va trebui stabilit un regulament. Se va da cheia la cineva care va ține și
un registru și va tăia chitanțe. Etse un bun public și se folosește ca bun public. Are garanție, dacă se
defectează ceva. E acoperit complet. Se poate practica tenisul de câmp, minifotbal și handbal.
Pentru baschet nu s-au pus panouri pentru că așa a fost făcut studiul de fezabilitate. Domnia sa
spune că l-a probat personal cu ocazia recepției. Apoi mai este de lucru la parcări și la vestiare.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 11/23.02.2017
La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind casarea unor obiecte de
inventar. Domnul primar prezintă raportul compartimentului de resort și proiectul de hotărâre.
Domnia sa precizează că semnificativ de văzut ar fi valorile bunurilor și le prezintă pe fiecare oferind și anumite explicații.
Discuții:
Domnul consilier Bloj Cosmin dorește să știe dacă bunurile pentru SMURD le cumpără tot primăria.
Domnul primar spune că nu.
Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că ar fi bine ca primăria să se gândească și la situația căminului
de la Dulcea. Acea clădire a fost școală. Dorește să știe cum funcționează acum, este tot a învățământului.
Doamna secretar, precizează că este în domeniul public ca și cămin cultural.
Domnul Ciorăneanu dorește să se clarifice situația grădiniței.
Alte discuții.
Domnul consilier Matei Florin precizează că în proiectul următoar de pe ordinea de zi, gădinița de
la Dulcea nu figurează.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că primăria trebuie să găsească o soluție ca să preia
toată clădirea.
Domnul primar spune că nu face obiectul ordinii de zi dar și-a notat ca să aibe în vedere acest lucru. O să se facă procedura de schimbare de destinație.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 12/23.02.2017
Domnul viceprimar, primește un telefon și părăsește ședința.
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La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Codului etic și
de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei
Ibănești și serviciului subordonat Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș.
Doamna secretar precizează că toate regulamentele împreună cu codul etic și de integitate au fost
postate pe site.
Domnul primar prezintă raportul compartimentului și proiectul de hotărâre. Domnia sa pezintă
codul etic și de integritate cu exemple și precizări pe marginea codului.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13/23.02.2017
La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare – Comuna Ibănești și al Școlii Gimnaziale Ibănești.
Discuţii:
Domnul primar precizează că în programele anexate proiectului de hotărâre, ordonatorul principal
de credite și ordonatorii terțiari de credite au cuprins ceea ce vor să achiziționeze în anul bugetar
2017. După aprobarea bugetului pe anul 2017, programul de achiziții publice va suferi modificări,
unele poate chiar subtanțiale. Acest program, din lipsă de sume a fost luat în comparație cu bugetul
anului precedent și s-a calculat, după ce a fost cheltuit în anul 2016, de exemplu la secțiunea de
funcționare, însemnând cumpărarea de current electric, benzină, motorină, deci ceea ce s-a
achiziționat în anul 2016, s-a luat ca și comparație pentru anul 2017. Cu ocazia aprobării bugetului
pe anul 2017, vor suferi modificări, aceasta este în funcție de banii pe care îi vom avea la partea de
venituri. Când o să vină sumele finale, pentru că acum avem doar prognoza noastră internă de
venituri proprii din taxe, impozite, concesiuni, închirieri, pe urmă mai sunt veniturile din sume
defalcate din cota de TVA pentru echilibrarea bugetelor, vin bani cu destinații speciale pentru
învățământ, asistență socială și sumele de la Consiliul Județean din procentul de 20% pentru
cofinanțarea proiectului de investiții dar acestea vor fi discutate în amănunt cu ocazia aprobării
bugetului. Deci tot ce este cuprins în programul acesta, acuma, este doar un reper. Și nu pot fi
angajate decât cele care se încadrează în cota de 1/12 din bugetul anului trecut. Domnia sa prezintă
achizițiile prevăzute în program cu explicațiile de rigoare. Domnia sa solicită să se aducă
legitimațiile și să se împartă consilierilor care au făcut poze, salariații au și ecuson. Domnul primar
spune că aceste legitimații trebuie să le poarte la ei consilierii deoarece în caz că îi oprește poliția și
sunt reținuți mai mult de 24 de ore, trebuie înștiințat Prefectul care va da ordin pentru suspendarea
mandatului. Domnul primar precizează că prezintă programul de achiziții publice doar pentru
partea unde este domnia sa ordonator principal de credite iar la partea cealaltă nu poate să-și dea
cu părerea deoarece nu este inițiatorul programelor, inițiatorii sunt ordonatorii de credite. Prezintă
detalii despre contractul de salubritate, modalitatea de încheiere a acestuia. La toate capitolele,
responsabil pentru aplicarea procedurii este Gliga Delia-Maria. Taxa de salubritate se plătește din
cofinanțare de la bugetul local. La contractul de lucrări alimentare cu apă Tabără Lăpușna a fost
cuprins în idea că se vor obține fonduri pentru a duce apa la tabără. De aceea nu se poate introduce
în circuit din cauza lipsei sursei de apă pe perioada de vară când ar fi sezonul. După o săptămână
de secetă se golesc rezervoarele. În urmă cu câțiva ani, consiliul local a aprobat planul de urbanism
pentru proiectul microhidrocentrală pe Secuieu. Atunci au pus o condiție că dacă vor să facă acolo
investiție să tragă o conductă pe porțiunea pe care ei o execută, și o conductă pentru alimentarea
taberei și au tras o conductă de patru kilometri și ceva de la izvor și ar urma să o aducem noi până
sus în tabără. Pentru aceasta ar trebui obținută scoaterea din fondul forestier și toată procedura ca la
cea de pe Fâncel.
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În opinia domnul consilier Matei Florin ar trebui să fie prioritară deoarece tabăra ar trebui să fie
folosită la capacitatea ei mai ales de copiii din comună.
Domnul primar prezintă contractul de lucrări și aducțiune apă, este vorba despre două milioane
două sute de mii, sumă rotunjită, tot procedură simplificată, după baremurile prevăzute de legislația
din domeniul achizițiilor publice. Apoi sunt prezentate produsele de papetărie care sunt prevăzute
comparativ cu anul 2016. S-ar putea ca anumite cheltuieli să nu se mai facă. Domnul primar are în
vedere sumele mai mari, de exemplu: Sărbătoarea persoanelor vârstnice, Festivalul Văii
Gurghiului, Sărbătoarea Crăciunului, servicii de deszăpezire. Nu sunt luate în calcul contractele
deja încheiate. Mai sunt branșări și contorizări. Anul trecut a fost prevăzută aproximativ suma din
programul actual dar se are în vedere continuarea branșărilor și contorizărilor și anul acesta. Sunt
încă multe familii care nu sunt branșate la apă și canalizare. S-a cuprins un obiectiv, mansardarea
primăriei. Dacă o să fie bani la partea de venituri o să se mansardeze primăria. Consiliul Județean
solicită să se amenajeze în sediul primăriei serviciul de stare civilă unde poate să funcționeze doar
un singur angajat într-un birou, așa este regulamentul. Celelalte birouri sunt destul de aglomerate și
mai sunt persoane care trebuie să se angajeze. Și dacă se angajează chiar nu au unde să lucreze,
trebuie să stea prin sala de ședințe. În acest sens se are în vedere să se mansardeze sediul primăriei.
Apoi reparație acoperiș la Școala Dulcea, reparație iluminat public, lucrări de întreținere străzi,
extindere rețea de canalizare, e vorba de câteva rețele mici unde se fac asfaltările pe proiect, strada
de la Ionu lui Octavian până în curbă ca să poată fi cuprinsă școala ca să poată fi racordată la
canalizare deoarece pe partea aceea nu este canalizare și dacă este timp se va face și un proiect
pentru branșarea școlii de la Ibănești Pădure, cămin și partea de dincolo de drum deoarece acolo
sunt două magazine, baruri, pensiune care nu au acces la canalizare. Este vorba de a obține bani de
la programul de dezvoltare locală de la Ministerul Dezvoltării. Și suma de la captare izvor și
aducțiune apă, doar dacă ne finanțează Ministerul Dezvoltarii, altfel rămâne pusă pe hârtie. La
celelalte programe, domnul primar spune că nu își dă cu părerea deoarece consiliul local decide la
școală și la serviciul de alimentare cu apă. Au șefi, sunt ordonatori de credite.
Domnul Matei Florin dorește să știe în ce stadiu sunt avizele pentru izvor.
Domnul primar spune că s-a refăcut documentația.
Domnul Matei Florin: ”Dacă continuăm și dacă mai ținem de acel proiect sau nu.”
Domnul primar răspunde afirmativ, spunând că s-a refăcut documentația, de la București de la
Regia Romsilva, pentru că a ajuns până acolo, a trecut de toate etapele, ocol, ITRSV Brașov și a
ajuns la minister. S-a primit o listă de nereguli, în mare parte erau ale proiectantului și ale Direcției
Silvice, trebuiau să le verifice cum trebuie. Nu sunt lucruri care să depindă direct de noi. Chestiuni
tehnice. Dosarul din partea proiectantului este refăcut și este la Direcția Silvică. Trebuie făcute
anumite calcule referitoare la adîncimea de săpare, sunt anumite normative pe care le cunoaște
proiectantul. Este vorba de chestiuni tehnice de proiectare. De acolo pleacă toate calculele pentru
scoaterea din fondul forestier iar diferențele de suprafață presupun taxe mai mari pentru obținerea
avizelor, bani care trebuie cuprinși în buget. În zilele următoare va avea loc o ședință de consiliu
local extraordinară pentru că este nevoie de documentația tehnică refăcută cu noul TVA de 19%.
Trebuie refăcute avizele, la fiecare capitol se face suma cu TVA și suma fără TVA.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena dorește să știe dacă se poate lua în calcul, având în vedere
investiția că stația de epurare e finalizată și funcționează, în anul 2017 să se achiziționeze o
vidanjă.
Domnul primar spune că serviciul trebuie să facă acest lucru și s-ar putea să nu dispună de bani.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena propune ca serviciul să fie subvenționat pentru
achiziționarea vidanjei de către consiliul local. Observă că sunt șanse ca în viitori ani, fiind casele
răsfirate să nu se racordeze multe dintre locuințe.
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Domnul primar precizează că în momentul de față există un contract de împrumut cu serviciul
încheiat în data de 29 septembrie 2016 iar până pe data de 29 septembrie 2017 trebuie să-l
returneze. Nu se știe dacă o să poată returna banii respectivi deoarece încă nu facturează și va
trebui să factureze apa ca să aibe venituri. Domnia sa întreabă dacă s-au votat prețurile pentru că nu
a fost la ultima ședință.
Consilierii răspund negativ.
Domnul primar spune că din discuțiile cu consultantul era prețul la apă doi lei și câțiva bani și
prețul la canalizare un leu și vreo nouăzeci de bani. Se va încheia contract cu cei care beneficiază
de apă și se va începe să se factureze și să se plătească la serviciul de apă din momentul semnării
contractului.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă toate avizele sunt obținute.
Domnul primar spune că toată documentația este făcută și depusă la București.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe din ce cauză nu se facturează de la întâi martie.
Domnul primar spune că trebuie să vină licența. După obținerea acesteia se încheie contractele.
Serviciul este pregătit dar se așteaptă licența. Apoi vor trece pe la abonați să le semneze în două
exemplare câte unul pentru fiecare parte. Se va citi contorul, seria și indexul.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena dorește să știe dacă se mai poate acorda încă un împrumut
serviciului.
Domnul primar spune că referitor la un nou împrumut este o problemă, trebuie să se documenteze.
Dacă nu, să achiziționeze primăria o vidanjă care să fie dată serviciului în folosință pentru că au
obligația să aibe o astfel de vidanjă dar au avut în vedere să închirieze.
Domnul consilier Matei Florin remarcă faptul că ar fi o necesitate pentru locuitorii comunei.
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru spune că serviciul ar putea să vidanjeze și să ducă tot la
stație.
Domnul primar informează că au avut loc discuții cu consultantul ca să cuprindă și aceste activități.
Au loc discuții despre vidanjă.
Domnul Matei Florin este de accord să se achiziționeze o vidanjă și cine nu are acces la canalizare
să se poată merge cu vidanja și să fie facturat serviciul de canalizare.
Domnul primar spune că știe comune unde îi obligă pe cetățeni să aibe încheiat contract și să
vidanjeze cu serviciul local.
Domnul consilier Matei Florin remarcă faptul că ar fi în favoarea cetățenilor dar și în favoarea
serviciului.
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru, spune că pe Tireu sunt fose septice dar cine aduce de la
Reghin vidanjă.
Domnul primar face calcule pentru o vidanjă care ar veni din Tîrgu Mureș.
Au loc discuții despre costurile de vidanjare.
Domnul primar spune că oricum aceasta este o chestiune de viitor iar în momentul de față încă nu
este licență la serviciul de canalizare.
Domnul consilier Matei Florin spune că pe de altă parte, stația de epurare funcționează și dacă am
avea mașină achiziționată prin consiliul local sau pe serviciul de alimentare, s-ar putea folosi.
Domnul primar precizează că trebuie să vedem dacă poate fi cumpărată de primărie sau trebuie să
o cumpere serviciul.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena, este de părere că nu ar fi o investiție mare, cincispezece
mii lei.
Au loc alte discuții despre vidanjare.
Domnul primar spune că o externalizare a serviciului duce la o rentabilizare a lui pentru că de
exmplu dacă sunt doi cu vidanja va fi mai ieftin decât la serviciul local. Serviciul local ar putea să
câștige niște bani din aceste servicii. Domnia sa oferă exemplu cum ar fi dacă ar veni un terț.
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Consiliul local ar putea facilita prin serviciul de apă să presteze servicii de epurare pentru vidanjele
străine și dă ca exemplu cinci lei la metru cub.
Se discută despre efectuarea serviciilor de vidanjare în zona Tireu și Tisieu, und ar trebui să se facă
scoatere din fondul forestier.
Doamna consilier Todoran Alina-Elena dorește să știe dacă numărul de posturi de la serviciul de
apă face parte din numărul de posturi al primăriei.
Domnul primar răspunde afirmativ și precizează că ne ocupă posturile pe care noi am putea să le
folosim pentru primărie. Există act normativ prin care s-a aprobat normativul maxim de personal
pe fiecare primărie în funcție de numărul de locuitori. După licențiere, serviciul se va putea
transforma.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe la pct.15 din programul de achiziții publice pe anul
2017, servicii de actualizare și întreținere pagină web, în ce constau, în găzduire site?
Domnul Primar spune că e vorba despre servicii jurnalistice. Încă nu este încheiat contractul.
Domnul consilier Matei Florin spune că sunt frumoase articolele publicate.
Domnul primar informează că se postează activități din viața comunei. Domnia sa spune că dorește
să se scrie despre orice eveniment din comună sau din împrejurimi. Și dacă este ședință de consiliu
poate participa jurnalista să scrie o notă pe care oamenii să o citească. S-a avut în vedere pe
doamna Brănciulescu care scrie destul de frumos.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe pentru ce sunt serviciile de revisal?
Domnul primar o întreabă pe doamna Chirteș Elena-Veronica ce scrie în contractual respectiv.
Domnul consilier Matei Florin:”La ce se referă, se încarcă datele, se actualizează registrul
electronic?”
Doamna Chirteș Elena-Veronica, inspector în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite
și taxe precizează că are ca obiect modificările salariale.
Domnul consilier Matei Florin spune că aceste date se pot actualiza și de către angajații primăriei.
Acuma nu mai este așa de greu să se facă actualizarea în registrul electronic.
Domnul primar spune că s-a externalizat deoarece a fost o perioadă în care lucrau persoane
detașate de la alte servicii, doamna Chirteș Elena-Veronica a fost în concediu de îngrijire a
copilului iar postul era neocupat. Au fost și servicii externalizate de contabilitate. Se poate
externaliza totul, este una din activitățile care au fost externalizate. Domnia sa oferă ca exemplu
Primăria Vânători unde lucrează trei angajați, totul este externalizat și sunt servicii care vor fi
externalizate în sensul că primești factura, o plătești serviciul se face iar dacă nu se face se caută
altă firmă, deoarece nu se ocupă posturile.
Domnul consilier Matei Florin spune că a fost în regulă deoarece la înceout au trebuit încărcate
toate datele iar mai nou ținând cont de faptul că acum pe revisal trebuie doar actualizate modificări
atunci când ele intervin, de exemplu dacă se discută ca și număr de angajați în primărie sunt vreo
treizeci.
Domnul primar spune că douăsute de lei pe lună este prețul din contract.
Domnul consilier Matei Florin calculează că ar fi două mii opt sute optzeci de lei pe an.
Domnul primar remarcă faptul că prețul este cu TVA.
Domnul consilier Matei Florin, nu crede că suma în sine este importantă ci faptul că în mod normal
de la serviciul de salarizare nu ar fi greu să se actualizeze acest registru.
Domnul primar spune că e o idee bună și solicită să se consemnze faptul că ne gândim la rezilierea
contractului și delegarea atribuțiilor către persoana care se ocupă cu evidența salariaților.
Domnul consilier Matei Florin: ”Serviciile de deszăpeziri și închirierea utilajelor – șaptezeci de
mii, asta înseamnă că dacă am avea un salariat ar putea fi plătit cu o mie de euro pe luna. Să fie
șofer pentru utilajele pe care le avem noi pentru deszăpezire.
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Domnul primar spune că atunci cînd se intervine la dszăpezire merg vreo trei mașini deodată
pentru că dacă ninge la patru dimineața atunci trebuie să plece toate pentru că sunt solicitări din
partea oamenilor. A existat și soluția unui angajat la un moment dat dar rămâneau drumuri blocate.
Au loc alte discuții despre deszăpezire.
Domnul Primar: ”Încercăm să prioritizăm”.
Doamna consilier, Todoran Alina-Elena dorește să știe pentru ce sunt 79 de mii prevăzuți la
decolmatare, desfundare șanțuri?”
Domnul Primar spune că este vorba despre gârla de la Capu Dealului și până la Valea Părului, apoi
gârla de la Nelu Dan, cea din spatele bisericii, în spatele școlii. Unde nu au intrat utilajele s-a
intervenit manual. Se are în vedere, în zona după vale, la Solomon, de Crăciun sau de Anul Nou a
postat cineva că a înghețat gârla. Acolo este greu de săpat deoarece nu există spațiu sufficient și
trebuie decolmatat manual. Domnia sa spune că sunt mai multe zone în care trebuie decolmatat,
lista se află la viceprimar. De asemenea menționează că scrie în atribuțiile consiliului local că se
ocupă de cursurile pâraielor.
Doamna consilier, Todoran Alina-Elena dorește să știe dacă de aceste lucrări s-ar putea ocupa cei
de la asistență socială.
Domnul primar spune că au o calitate de lucru slabă. Nici la clădit la lemne nu te poți baza pe ei.
Au loc discuții despre modul de lucru al asistaților sociali.
Domnul consilier Matei Florin spune că s-a discutat în ședința anterioară despre o normare a
muncii.
Domnul primar spune că problema e că nu te poți baza pe ei. Dacă ar fi fost buni la lucru, s-ar fi
progresat cu zece ani. Domnia sa spune că sunt tot felul de discuții de ce se li se dau bani dar a fost
una dintre condițiile de preaderare a României la Uniunea Europeană. Toate statele au obligația de
a-i ajuta. Cea mai mare parte dintre ei sunt cu scutiri.
Alte discuții.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă vor intervini și alte activități în programul de
achiziții poat fi anexate?
Doamna secretar precizează că se va aproba de către ordonatorul de credite orice modificare
ulterioară.
Domnul consilier Matei Florin dă ca exemplu o investiție pe buget.
Domnul primar spune că se actualizează.
Nemafiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, proiectul de hotărâre se aprobă cu 11
voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14/23.02.2017
La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre de aprobare a Rețelei școlare a
unităților de învățământ din comuna Ibănești, pentru anul școlar 2017-2017. Domnul primar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre și avizul rețelei școlare. Domnia sa menționează
că în clădirea de la Tireu nu este activitate și nici în clădirea de la grădinița Dulcea. Avizul conform
înseamnă că nu poți să faci altceva decât ceea ce este aprobat, mai puțin poți dar mai mult nu.
Discuţii:
Domnul consilier Bloj Cosmin, spune că la acest punct dorește să adauge ceva informativ, fiind în
Consiliul de administrație al școlii alături de domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, doamna director a primit o propunere din partea domnului Mera să se schimbe denumirea școlii Ibănești în ”Dimitrie Todoran”.
Domnul consilier, Gliga Vasile-Dumitru spune că este vorba despre o documentație depusă de
domnul Mera, domnul Dimitrie Todoran fiind un unchi de-al doamnei Mera care a fost professor
universitar. S-a dorit consultarea consiliului local în acest sens.
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Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că a picat această propunere.
Domnul consilier Bloj Cosmin:”Nu a picat, urma să consultăm consiliul local”.
Domnul Primar dorește să știe dacă era o personalitate deoarece nu știm cine este.
Domnu consilier Gliga Vasile-Dumitru spune că este un unchi de-al doamnei Mera care a fost
profesor universitar.
Domnii consilieri, Bloj Cosmin și Dan Vasile-Dumitru, spun că aceasta este doar o informare.
Domnul consilier, Bloj Cosmin, președite de ședință, supune la vot această informare.
Consilierii nu sunt de acord cu propunerea de schimbare a denumirii școlii.
Au loc discuții despre procedura de modificare a denumirii școlii.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă circuitul microbuzului îl stabilește școala?
Domnul Primar : ”Doar școala, nu este subordonat primăriei, este proprietatea școlii și angajatul
lor.”
Domnul consilier Matei Florin spune că a pus această întrebare în idea în care a primit solicitări că
pe anumite zone nu ajunge microbuzul, îndeosebi pe Tisieu și pe Tireu.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan precizează că pe Tireu și pe Tisieu microbuzul nu trebuie să
meargă. Microbuzul are obligația de a face transportul copiilor din școală în școală, atât.
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru spune că microbuzul merge pe Tireu.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan, informează că microbuzul merge pe Tireu deoarece acolo
este unitate școlară. Singurul lucru care se poate face de către consiliul local este un sprijin pentru
încă un microbuz.
Au loc discuții despre transportul copiilor.
Domnul Primar:”Am înțeles că dimineața e un traseu destul de lung.”
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan prezintă programul microbuzului.
Domnul primar spune că e un mare noroc faptul că este șofer deoarece a stat un an microbuzul în
curtea școlii pentru că nu a avut cine să-l conducă.”
Alte discuții.
Domnul consilier Matei Florin spune că aceasta este o problemă de abordare la centru.
Pe viitor speră să nu mai fie nevoie de microbuz, în sensul că există unități școlare ca și clădiri și
ar fi bine chiar dacă sunt cinci elevi să fie finanțat învățământul, să învețe acei cinci copii.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan are o altă opinie. Nu va fi plătit un profesor ca să învețe doar
cinci copii, câți sunt în prezent de exemplu la Dulcea. Trebuie grupați.
Alte discuții despre școli.
Domnul primar le atrage atenția că nu sunt parlamentari ca să poată schimba legea.
Au loc discuții dezorganizate.
Nemaifiind alte discuţii, proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15/23.02.2017
La punctul nr.6 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui
ajutor de urgență. Domnul Primar prezintă raportul compartimentului de resort, expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Domnul primar, menționează că i s-a dat echivalentul în lei a două mii
de euro pentru tratament dar nu i-a reușit iar acum trebuia adusă din străinătate.
Între timp domnul viceprimar se întoarce în sala de ședințe.
Discuţii:
Domnul Primar precizează că s-a propus echivalentul în lei a 1500 de euro, după aprobarea
bugetului.
Au loc discuții despre cheltuielile familiei.
Domnul primar spune că acesta este doar un ajutor.
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Domnul consilier Matei Florin spune că nu ar trebui să se facă diferență între acest caz și cazul lui
Alex.
Domnul consilier Dan Ioan: ”Dacă atâta cer, atâta le dăm”.
Domnul primar revine la punctual de la achiziții și îl întreabă pe domnul viceprimar unde mai
trebuie intervenit pentru decolmatare.
Domnul viceprimar spune că la Pietroasa și la Macovești.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 16/26.01.2017
La punctul nr.7 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre de modificarea a HCL
nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2017, precum și a unor tarife cu modificările și completările ulteriaore. Domnul primar prezintă expunerea de motive, raportul compartimentului de resort și proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 17/23.02.2017
La punctul nr.8 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentelor de organizare și funcționare a Primăriei comunei Ibănești, căminelor culturale,
Taberei Lăpușna, bibliotecii, centrului de informare și documentare, a diagramei de relații și a
Regulamentului de ordine interioară. Domnul Primar prezintă expunerea de motive și
regulamentele.
Doamna secretar precizează că regulamentele au fost postate pe site pentru a putea fi consultate.
Domnul viceprimar spune că a observat în regulamentul de la tabăra Lăpușna că sunt trecute 400
de locuri și ar trebui modificat.
Domnul primar spune că atâta avea.
Domnul consilier Matei Florin spune că a văzut și el aceea precizare dar regulamentul este făcut în
idea în care tabăra să intre așa cum trebuie în circuitul turistic, în primul rând pentru copii din
Ibănești.
Domnul Primar face precizări pe parcursul prezentării regulamentelor și a diagramei de relații.
Domnia sa face precizarea că sunt niște standarde pe care trebuie să le respectăm conform ISSO
9001. Sunt prezentate atribuțiile de la urbanism, de la stare civilă și ale guard-ului.
Se propune ca în cuprinsul regulamentului de la Tabăra Lăpușna să se menționeze la sala de mese
150 de locuri în loc de 400 de locuri și 30 în loc de 50 de locuri.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se adoptă Hotărârea nr. 18/23.02.201
La punctul nr.9 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Școală Gimnazială
Ibănești prin compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”.
Domnul primar prezintă raportul compartimentului de resort și proiectul de hotărâre. De asemenea
menționează că acest proiect a mai fost aprobat anul trecut în toamnă când TVA-ul era 20%,
singura modificare este trecerea de la TVA-ul de 20% la TVA-ul de 19% pentru că trebuie să
comunicăm noile cifre la Ministerul Dezvoltării pentru includerea în Programul PNDL 1. Vor fi
cuprinse sumele care mai sunt de primit de la ei.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se adoptă Hotărârea nr. 19/23.02.2017
Alte discuţii
● Despre construirea unui drum
Domnul consilier Gliga Olimpiu, spune că având în vedere că este prezent și domnul Blaga, l-a
rugat consiliul bisericesc de la Dulcea să se facă un demers către primărie. Biserica Ortodoxă
Dulcea are de scos lemne de pe Tisieu dar nu se pot înțelege cu oamenii, iar pentru aceasta solicită
să se meargă la fața locului, să se identifice pe hartă și să se construiască un drum cu buldozerul pe
lângă pârâu la deal.
Domnul primar spune că primăria poate doar să stabilească limitele. Domnul primar dorește să știe
dacă biserica are contract cu ocolul silvic pentru paza pădurii.
Domnul consilier Gliga Olimpiu răspunde afirmativ.
Domnul primar spune că dacă au un astfel de contract, s-a făcut un process verbal de predare
primire și o bornare, se face amenajament silvo –pastoral unde se vopsește cu vopsea roșie, alba
sau galbenă, depinde de proprietar. Există limită clară între ce au ei de păzit și trebuie identificată o
cale de acces la pădurea respectivă. Dacă nu se poate scoate la vale să se scoată lateral sau la deal.
Domnul consilier Gliga Olimpiu spune că doresc să facă drumul la deal. Limita e făcută pe copaci
dar acolo este o pășune a comunei de aceea trebuie să se meargă la fața locului.
După mai multe discuții contradictorii se hotărărște ca după ce se topește zăpada să se meargă la
fața locului pentru identificarea limitelor și construirea unui drum.
● Despre cadastru
Domnul consilier Matei Florin, dorește să știe dacă se va face anul acesta cadastrarea.
Domnul Blaga Grigore-Ioan, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului spune că
trebuie să primim fondurile.
Domnul primar spune că mai întâi trebuie să aprobăm bugetul.
Domnul consilier Matei Florin spune că se referă la faptul să nu se rateze anul acesta cadastrarea.
Domnul primar spune că a participat la o ședință în cadrul întrunirii de la Asociația Comunelor din
România unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanții ANCPI, directorul general cu adjuncții și
consilierii și s-a discutat despre acest program. Fondurile vor veni în continuare, problema gravă
este că localitățile de munte sunt foarte greu de cadastrat și suma este mica, 60 de lei pe parcelă. La
câmpie este mult mai simplu. Este făcut un proiect pentru cofinanțare din bugetul local dar nu
există încă temei legal ca să se poată face cofinanțarea respectivă. În momentul în care se aprobă se
va modifica ordonanța 35.
Domnul Primar precizează că nu se decontează decât recepția la peste o sută de parcele. O să fie
greu deoarece sunt parcele care nu au proprietari prezenți ca să dea declarațiile și să fie proprietari
sau posesori recunoscuți.
Au loc discuții despre procedură și coplată.
Domnul consilier Matei Florin spune că s-ar putea lua 60 de lei de la cadastru și o sută de lei de la
persoană.
Domnul primar precizează că nu se pot lua bani de oameni deoarece cadastrarea este gratuită. Pe
teren, după ce crește vegetația nu mai este limită între vecinătăți. În intravilan nu se finanțează
nimic. Noi avem intravilan 1300 de hectare. Pe intravilan îți plătești și îți faci singur, în extravilan,
cum te depărtezi de sat sunt tot mai atenuate limitele între proprietăți. La câteva sute de metri de
pădure nu mai există limite.
Au loc alte discuții despre limite.
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Domnul Blaga Grigire spune că o să fie afișate măsurătorile și parcele șaizeci de zile la sediul
primăriei. Cine dorește poate să facă contestație în termen de șaizeci de zile. De asemenea spune că
a vorbit cu directorul de la cadastru și este de accord ca înainte de începerea cadastrării să participe
la o ședință de consiliu local să prezinte exact situația.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul primar spune că pentru șaizeci de lei nu vine nimeni când aude că e zonă de munte.
Au loc discuții dezorganizare.
● Despre 8 martie
Domnul consilier, Matei Florin o întreabă pe doamna Chirteș Elena-Veronica dacă s-a informat în
legătură cu cadourile de opt martie.
Domnul primar spune că a intervenit cu o solicitare pentru consilieri în legătură cu faptul că nu a
fost crescută indemnizația consilierilor odată cu indemnizația primarilor și a propus să le crescă și
lor indemnizația. S-ar putea ca la legea salarizării să apară această modifcare. Se preconizează ca
legea salarizării să fie dezbătută în luna martie, până în iulie să intre în aplicare și s-ar putea ca și
indemnizațiile consilierilor să fie majorate. Atunci fiecare puteți contribui cu o sumă de bani pentru
flori.
Domnul consilier Matei Florin este de accord.
Au loc discuții dezorganizate.
Doamna Chirteș Elena-Veronica, inspector în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite
și taxe, spune că nu există prevedere legală pentru acordare cadouri.
Domnul consilier Matei Florin:„Atunci eu propun să dăm din indemnizația noastră”.
Au loc discuții dezorganizate.
Președintele de ședință, domnul consilier Bloj Cosmin întreabă dacă mai sunt alte discuții.
● Despre lemnele de foc
Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru dorește să știe ce mai e cu lemnele de foc.
Domnul Primar spune că a discutat săptămâna trecută la Direcția Silvică despre lemnele de foc și
s-a dat un răspuns că e trimisă documentația pentru achiziție la cele trei partizi la agenția de
monitorizare a achizițiilor publice unde trebuie să stea zece zile. Deoarece domnia sa a fost plecat
încă nu a avut timp să dea telefon la Direcția Silvică. Urmează să stea pe SEAP treizeci de zile
procedura totală, cu contestații cu tot. Mai devreme de treizeci de zile nu se poate încheia
contractul. La următoarea ședință va informa despre stadiul achiziției.
Domnul consilier Matei Florin:”Deocamdată nu este oferta pe SEAP?”
Domnul Primar spune că nu.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă pe SEAP va fi tot licitație?”
Domnul Primar spune că va fi procedură simplificată. Sunt două firme interesate.
Domnul Matei Florin propune ca în momentul în care ajunge anunțul pe SEAP să se pună un anunț
pe site –ul Comunei Ibănești, prestare de servicii.
Domnul primar spune că este o monitorizare a accesărilor, este destul de mica pe site din cauză că
nu este așa de atractiv în momentul de față, dar dorește să facă în așa fel încât înainte de a deschide
facebook-ul, să se uite dacă este vreo știre în comună.
Domnul consilier Matei Florin spune că este și contul de facebook al Comunei Ibănești care
propune, dacă tot se discută, o soluție tehnică, ar fi mai indicat ca acest cont care există pentru
Comuna Ibănești, să fie transformat în pagină, e mai reprezentativ. Oferă precizări cu privire la
pagina sau contul de facebook.
Domnul Primar, spune că cei care au smartfon pot descărca o aplicație, este un soft și acolo sunt
toate facilitățile, simbolul este stema comunei.
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Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Bloj Cosmin

Secretar,
Todoran Codruţa-Alexandrina
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