ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 3997 din 27 aprilie 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a avut
loc în data de 27 aprilie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc domnii:
Dan Nicolaie, învoit și Bloj Cosmin. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei.
Întrucât doamna secretar, Todoran Codruța-Alexandrina, se află în concediu de odihnă, este
înlocuită de către domnișoara inspector, Man Ancuța-Nicoleta.
Şedinţa este condusă de către domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian.
Viceprimarul comunei Ibăneşti, domnul Gliga Marius-Cristian, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 27.04.2017, orele 16,00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind execuțiile bugetului local, bugetului creditelor interne și bugetului de
venituri proprii ale comunei Ibănești pe trimestrul I al anului 2017;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”;
3.Proiect de hotărâre privind participarea UAT Ibănești, la înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “VALEA REGILOR”.
Președintele de ședință, domnul Todoran Ionel-Dumitru, supune la vot ordinea de zi care se aprobă
în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Ordinea de zi se completează cu:
4. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare doamnei Todoran Mărioara;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta;
6. Cererea doamnei Moldovan Elena;
7. Proiect de hotărâre pentru montarea unui stâlp intermediar pe domeniul public
8. Cererea doamnei Dan Simona:
9. Cererea domnului Husar Daniel.
Completarea ordiii de zi se aprobă în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
Man Ancuța-Nicoleta 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 aprobă cu 11 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 execuțiile bugetului local,
bugetului creditelor interne și bugetului de venituri proprii ale comunei Ibănești pe trimestrul I al
anului 2017. Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Doamna
Chirteș Elena-Veronica, inspector în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite și taxe,
prezintă raportul de specialitate.
Nefiind discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr.32 din 27.04.2017
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La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unor
unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST
MUREŞ”. Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Solicită mandatarea unei persoane care să reprezeinte Comuna Ibănești în adunarea asociației. Președintele de
ședință propune să fie mandatat domnul Farcaș Sebastian-Irimie, consilier personal al primarului,
ca reprezentant al Comunei Ibănești. Consilierii sunt de acord în unanimitate.
Discuții:
Domnul consilier Todoran Mircea-Alin-Cristian dorește să știe ce se întâmplă dacă nu se plătește
cotizația la asociație.
Domnul viceprimar spune că vor pune penalități.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul Farcaș Sebastian-Irimie, consilier personal, informează consilierii despre modul de ieșire
din asociație.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă una dintre unitățile administrative membre în
asociație, votează împotrivă, pică tot?
Se răspunde afirmativ.
Domnul viceprimar, întreabă dacă trebuie mandatat și președintele Consiliului Județean ca să voteze în numele Comunei Ibănești.
Domnul Farcaș Sebastian-Irimie, răspunde afirmativ.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 33 din 27.04.2017
La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind participarea UAT Ibănești,
la
înfiinţarea
ASOCIAŢIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
“VALEA REGILOR”. Domnul viceprimar prezintă raportul de specialitate, proiectul de hotărâre,
Statutul și Actul Costitutiv al asociației. Domnul viceprimar spune că se dorește înființarea unei
asociații pentru externalizarea mai multor servicii. De exemplu, serviciul de urbanism, sunt
probleme mari deoarece nu se mai pot elibera autorizații de construire decât dacă este angajat architect șef, iar la o comună nu vine nimeni pentru salariul care este. Nici Reghinul nu are architect
șef. În această situație sunt comunele Ibănești, Hodac, Gurghiu, Beica. Arhitectul șef ar putea gestiona toată zona. O problmă este și cu auditul.
Discuții:
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru: ”În principiu aceasta ar rezolva problema pe care am
discutat-o mai demult, la nivelul primăriei există un număr limitat de angajați și avem și utilaje pe
care nu putem pune oameni ca să lucreze și mai sunt alte servicii, nu vin din cauza salariului sau
personalul este limitat și nu poți să angajezi pentru că nu mai sunt posturi libere”.
Domnul viceprimar spune că se vor depune și proiecte pe asociație.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian, vede aceste asociații foarte bune dar trebuie gândit
să și facă niște bani nu doar să cheltuie. Domnia sa propune, dacă tot se angajează un arhitect, fiind
asociația comunelor, de ce să nu se angajeze și un topograf care să facă măsurători la oamenii din
zonă. Să fie un topograf pe Valea Gurghiului care să măsoare terenurile pentru a nu mai plăti
oamenii alți topografi din Reghin. Domnul consilier prezintă situația actuală de la cartea funciară
și constată că oamenii ar fi scutiți de multe proleme în acest sens și ar putea să-și rezolve situațiile
cu terenurile deoarece toate sunt puse unul peste celălalt. Aceasta ar fi o mare realizare pentru
locuitori.
Domnul Blaga Grigore Ioan, consilier în aparatul de specialitate al primarului, spune că dacă o să
meargă treaba cu cadastrarea atunci se deschid noile cărți funciare, cărțile vechi nu vor mai fi, se
măsoară parcela și se deschide o nouă carte funciară.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe cine va face cadastrarea?
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Domnul Blaga Grigore Ioan spune că trebuie firmă.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian, zice că de ce să mergem la consiliul județean să
ne aprobe autorizația de construire? Domnia sa spune că un topograf ar fi foarte bun pe asociație.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie zice că un topograf nu va face față pe o comună.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că pot fi și doi dar trebuie început.
Domnul viceprimar afirmă că această idee este bună.
Domnul Blaga Grigore Ioan spune că la fiecare comună ar trebui să fie un topograf.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că are o siguranță topograful angajat la
această asociație că va avea de lucru în aceste patru commune, douăzeci de ani de acum încolo.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că e vorba să se facă cadastrul general acuma.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă cine îl va face, ”pentru că tot noi îl vom
face”.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că se face prin oficiul de cadastru.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă asociația poate să preia exact cum se discuta că
trebuie să vină o firmă, se poate? Se poate accesa programul?
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că acest program, nu pentru că este strict pentru oficiul de
cadastru.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian afirmă că sunt probleme pe intravilan.
Domnul Blaga Grigore Ioan spune că a citit adresa pe care a adus-o domnul Farcaș Sebastian
Irimie când a participat la ședința cu cadastrarea și sunt două variante acolo, dacă se lucrează cu
cofinanțare din partea consiliului local, 60 de lei va deconta la orice parcelă oficiul de cadastru și
restul, ceva cofinanțare, atunci poți să lucrezi și la intravilanul comunei și la extravilan. La varianta
când mergi numai cu cei 60 de lei atunci poți doar la extravilan.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie afirmă că oficiul de cadastru a considerat că cei 60 de lei ar fi o
sumă prea mică pentru ca să facă o parcelă, așa cum zice domnul Mircea, pe asociație, probabil că
acei 60 de lei ar ajunge la topograf ca să facă cadastrarea. Dar pe cofinanțare, au introdus această
variantă ca să-i poată da la topograf oricât va cere ca să acopere suma necesară, 60 de lei plus cât
mai pune consiliul local.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe cum plătește cetățeanul.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că fiecare cetățean plătește la asociație.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, îl întreabă pe domnul Farcaș Sebastian Irimie cum se va
face cofinanțarea aici, din banii primăriei?
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că din banii primăriei.
Domnul Blaga Grigore Ioan afirmă că elemental essential este că dacă nu faci cofinanțare nu poți
să treci pe intravilan unde au oamenii nevoie. Ori dacă se merge doar pe contract cu cei 60 de lei
nu se poate merge decât pe extravilan.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că în ipoteza în care vine omul către asociație
cu 60 de lei iar asociația mai primește 60 de lei de la ei, atunci topograful are salariul lui și
asociația face un profit.
Se constată că sunt mai multe variante care trebuie analizate.
Au loc diverse discuții despre cadastrare și fonduri.
Domnul consilier Matei Florin: ”De exemplu ca să obținem fonduri în bugetul local pentru
cofinanțare, pot fi obținute prin asociație.”
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că pot fi obținute de oriunde.
Domnul consilier Gliga Vasile Dumitru zice că prin asociație nu vede cum îi dai la primărie înapoi.
Domnul consilier Matei Florin: ”Omul dă banii asociației și asociația donează primăriei și are cu ce
să cofinanțeze cadastrarea.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie zice că e posibil dar trebuie luate hotărâri.
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Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru afirmă că trebuie analizat dacă din punct de vedere legal
se poate.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că de acest aspect trebuie să se ocupe
consultanții.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe când se va încheia contractul.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie afirmă că trebuie să-l trimită oficiul de cadastru.
Domnul Blaga Grigore Ioan zice că a auzit că bani sunt, s-a bugetat.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie informează că ar fi vorba de un milliard și jumătate la fiecare.
Domnul consilier Matei Florin: ”Chiar dacă punem un leu cofinanțare și nu are rost să excludem
intravilanul.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 34 din 27.04.2017
La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind acordarea indemnizației
lunare doamnei Todoran Mărioara. Domnul viceprimar prezintă raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotărâre și alte documente doveditoare.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, proiectul de hotărâre se aprobă cu 11
voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 35 din 27.04.2017
La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor
financiar de urgență. Domnul viceprimar prezintă raportul compartimentului de asistență socială și
alte informații despre incendiul de la gospodăria din satul Blidireasa.
Discuții:
Domnul consilier Gliga Olimpiu, afirmă că a fost la fața locului în timpul incendiului și prezintă
detalii despre pagubele produse.
Domnul viceprimar precizează că ar fi o problemă, în sensul că în bugetul local mai sunt disponibili cu această destinație, trei mii de lei.
Domnul consilier Matei Florin: ”Eventual la următoarea rectificare vă propun să ținem cont și
poate putem să mai acordăm două mii.”
Domnul Petra Zamfir:A cerut numai trei mii.
Domnul consilier Matei Florin spune că nu a cerut o sumă și solicită președintelui de ședință să
citească cererea.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, prezintă cererea.
Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul consilier Gliga Olimpiu dacă pereții sunt din BCA sau
din lemn.
Domnul consilier Gliga Olimpiu afirmă că pereții sunt din lemn.
Domnul viceprimar propune să i se acorde vreo cinci metri cubi de material lemnos. Este material
la Florești. Hotărârea va suna astfel:
” Se propune acordarea unui ajutor de urgență în valoare de trei mii de lei plus cinci metri cubi
material lemnos doamnei Dan Doinița ”
Au loc discuții despre ce fel de lemn ar fi mai bine să i se acorde.
Domnul viceprimar propune cinci metri cubi de material și dacă vrea rotund îi dăm mai mult, cât e
pierderea aceea.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, cu completarea a 5 mc material lemnos,
proiectul de hotărâre cu completările aduse, se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 36 din 27.04.2017
La punctul nr.6 de pe Ordinea de zi, se prezintă cererea doamnei Moldovan Elena, cu domiciliul în
Municipiul Reghin, care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru extinderea rețelei de energie electrică de la imobilul situat în Ibănești la numărul 868/A, până la imobilul situat la numărul
868/B, pe o distanță de 160 de metri conform avizului de la electrica. Domnul viceprimar prezinta
raportul de specialitate și menționează că aceasta este o investiție nouă. Doamna Moldovan solicită
să extindă primăria rețeaua electrică iar apoi să-și facă branșarea de la rețeaua extinsă. În planul de
achiziții pe anul 2017 nu este cuprinsă această lucrare. În prima fază ar trebui un proiect pentru
studiu de fezabilitate. Suma de douăzeci și patru de mii se majorează.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru spune că suma de douăzeci și patru de mii nu ar fi așa de
mult.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru zice că suma este dată de electrica.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”poate e mai puțin”.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru precizează că firma care vine nu are voie să depășească
suma respectivă dacă execută lucrările.
Domnul consilier Matei Florin: ”Știu că s-a lucrat la un plan urbanistic general, zona respectivă va
fi în intravilan, astfel încât se presupune că vor fi construcții noi și pe acele terenuri care sunt între
rețeaua ...”.
Domnul viceprimar spune că terenul doamnei Moldovan intră în intravilan.
Domnul consilier Matei Florin: ”Al dânsei da, dar planul nostru urbanistic general merge până acolo? ” Domnul Matei este de părere că dacă e prevăzut că până acolo e teren intravilan oricum va
trebui făcută aceea investiție.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe dacă s-ar putea face, la fel cum a
făcut comuna Solovăstru, cerere la electrica din partea comunei în care să fie informați că acolo
vor fi consumatori și să fie rugați să extindă rețeaua, deoarece ei au de câștigat pentru că ei vând
curentul.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru spune că electrica nu execută lucrări, își externalizează
toate serviciile. Și dă ca exemplu o problemă cu un stâlp de pe Tireu pentru care trebuie să vină o
firmă contractată de electrica.
Domnul viceprimar zice că s-ar putea face o cerere către electrica să-și extindă ei rețeaua.
Domnul consilier Matei Florin afirmă că va fi concurență pe piață și atunci o firmă care dorește să
facă zece contracte vine și finanțează.
Domnul viceprimar spune că electrica este furnizare și distribuție.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că cei de la distribuție trebuie să-și facă
rețelele de distribuție.
Domnu viceprimar propune ca în prima fază să se aprobe un studiu de fezabilitate pentru zona
respectivă .
Domnul consilier Matei Florin spune că va costa cât investiția și după aceea proiectul la fel.
Domnul viceprimar afirmă că altfel nu avem cum să facem.
Doamna consilier Todoran Alina Elena este de părere că oricum zona trebuie dezvoltată.
Domnul consilier Matei Florin crede că trebuie o cerere către electrica pentru a se obține un
răspuns.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, spune că oricum este de durată până se întocmește studiul
de fezbilitate și proiectul.
Domnul viceprimar precizează că rectificarea bugetului se face doar în trimestru trei.
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Doamna Chirteș Elena-Veronica, inspector în aparatul de specialitate al primarului zice că se poate
face și acuma dar din trimestrul trei doar prin virări de credite, se mută dintr-un loc în altul. Poți și
acuma dacă ai surse de venit. Să crească și veniturile și cheltuielile.
Domnul viceprimar estimează că suma necesară ar fi până la patruzeci de mii cu proiect, la o casă
simplă este vreo douăzeci de milioane instalația.
Domnul consilier Matei Florin propune să se facă o adresă către electrica aducându-le argumentul
faptul că noi urmează să extindem zona de intravilan și să vedem dacă obținem un răspuns
afirmativ pentru o investiție de la ei.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că nu o să-i intereseze pe cei de la electrica,
probabil o să spună cine vrea curent să-și facă investiția.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru zice că nu știe dacă sunt zece consumatori până acolo,
fâneața nu este consumator de energie electrică.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru: ”Avem bunăvoință dar nu sunt bani.”
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru: ”Cheltuiala primăriei nu este doar devizul, poate fi mult
mai mult.”
Doamna consilier Todoran Alina Elena: ”Efortul prămăriei pentru încă cel puțin zece cetățeni care
vor beneficia, sau efortul unei persoane care face o investiție pentru primărie.”
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru zice că nu sunt zece consumatori.
Doamna consilier Todoran Alina Elena, anticipează.
Au loc discuții ipotetice.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că cine face investiția o face pe banii lui și
intră direct în proprietatea electrica.
Au loc discuții despre alte cazuri.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că instalația până la gard este a
proprietarului iar de acolo încolo este a electrica.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru afirmă că deocamdată la această cerere nu prea este
rezolvare așa urgent cum solicită doamna Moldovan Elena.
Domnul viceprimar propune să se facă studiul de fezabilitate.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru zice că atunci ar trebui identificate și alte zone dacă se face
studiul, poate mai sunt zone care sunt prinse în planul urbanistic general.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian zice că o zonă, ar fi bine de făcut partea din sus, de
la festival în jos.
Domnul viceprimar: ”Să avem odată planul urbanistic general aprobat și vedem după aceea
zonele.” Doecamdată nu a fost bună bornarea și se face alta.
Domnul consilier Matei Florin, zice că pe de altă parte trebuie gândit pentru că acolo este un spațiu
comercial sau de alimentație publică și poate se creează cinci locuri de muncă. Dorește să știe dacă
se rezolvă cu aceea sumă de douăzeci și patru de mii lei rețeaua respectivă.
Domnul viceprimar spune că nu se rezolvă, acela ar fi doar costul proiectului.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, fiind în cunoștiință de cauză, afirmă că primul aviz pe
care l-a avut la fabrică a fost de zece mii cinci sute de euro. Acesta este un cost dat de electrica
printr-un deviz în care sunt calculate materiale, stâlp, manoperă. La firma contractată îi dă avizul
și prin lege nu are voie să depășească suma prevăzută în deviz.
Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru zice că dacă se referă și la stâlp nu are cum să se încadreze.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, spune că acesta este prețul dat de electrica.
Au loc discuții despre alte costuri și ce presupune extinderea rețelei.
Domnul viceprimar propune amînarea rezolvării cererii până la aprobarea planului urbanistic
general.
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Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dorește să știe dacă s-ar putea cere unei firme care
se ocupă cu instalații de acest gen să estimeze costurile, o cerere de ofertă, ca să estimeze cât costă
lucrarea.
Domnul viceprimar: ”Sub douăzeci și cinci de mii, sigur nu costă”.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian propune să se facă o adresă la o firmă, sunt în
Reghin, să facă o ofertă pentru toată documentația pentru introducerea curentului până acolo, pe
stâlp.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian propune amânarea cererii până la o ședință
ulterioară și să se ceară o ofertă să ne informeze firma care este costul de execuție.
Domnul consilier Matei Florin: ”Și atunci avem timp și pentru adresa de la electrica.”
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Și adresă la electrica și la ceilalți.”
Domnul viceprimar atrage atenția că așa cum a depus cerere doamna Moldovan, pot depune cereri
toți care mai au terenuri.
Domnul consilier Matei Florin: ”Noi discutam pe o zonă care din punct de vedere al planului
urbanistic general, devine intravilan.”
Domnul viceprimar spune că mai sunt și alte zone la fel.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru atrage atenția că prin aprobarea acestei cereri se poate
crea un precedent. Este o chestie personală, când a făcut proiectul trebuia să știe ce costuri implică.
Domnul consilier Matei Florin: ”Noi trebuie să ne gândim că dacă această investiție se face, nu se
face doar pentru Moldovan”.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, precizează că se crează un precedent.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian propune amânarea cererii și să se ceară informare
de la electrica și cerere de ofertă de la o firmă autorizată.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință, Todoran Ionel Dumitru, supune la vot această
propunere care se votează în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
La punctul nr.7 de pe Ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru montarea unui stâlp intermediar pe
domeniul public,Viceprimarul comunei prezintă cererea domnului Tinca Dragomir domiciliat în
comuna Hodac nr.286, care solicită aprobarea amplasării unui stâlp intermediar pe domeniul public
al comunei Ibănești, pentru terenul situat în comuna Ibănești, pentru obținere autorizație de
construire branșament electric trifazat.
Domnul viceprimar prezintă informații despre solicitant și locul de amplasament. De asemenea
informează că proprietarului i s-a solicitat de la consiliul județean avizul consiliului local pentru
amplasarea stâlpului, dar stâlpul este amplasat deja.
Domnul consilier Matei Florin:”Din punct de vedere legal, dacă noi luăm această hotărâre, din
punct de vedere juridic este ok?”
Doamna inspector, Man Ancuța Nicoleta, afirmă că proprietarul nu a depus un memoriu justificativ
la cerere.
Domnul viceprimar afirmă că solicitantul are un memoriu justificativ pus la autorizația de
cosntruire, la documentație.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că e foarte greu, consiliul județean să vină să
reglementeze constrcțiile în Ibănești, pentru că un topograf sau un arhitect de le ei nu știe realitățile
din teren din Ibănești.
Domnul Matei Florin: ”De aceea spun, dacă din punct de vedere juridic noi nu încălcăm nicio lege,
propun să aprobăm.”
Domnul viceprimar: ”Dacă o încălcăm ne-o trimite înapoi de la prefectură.”
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință, Todoran Ionel Dumitru, supune la vot cererea care
se votează în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 37 din 27.04.2017
La punctul nr.8 de pe Ordinea de zi, se prezintă cererea doamnei Dan Simona, domicilată în
Ibănești la nr.649, care solicită aprobarea amplasării unei troițe în locul celei deteriorate care este
amplasată în parcul din curtea dispensarului sau în alt loc și solicită sprijin pentru obținerea
documentelor necesare în vederea construirii troiței.
Domnul viceprimar prezintă detalii despre această solicitare.
Domnul viceprimar întreabă dacă actuala troiță este cuprinsă în patrimoniu.
Domnul consilier Matei Florin spune că dacă este inventariată ca și monument .
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Dan Ioan propune ca acea troiță să rămână și să facă alta mai încoace.
Domnul viceprimar afirmă că această cruce este foarte veche și ar trebui recondiționată.
Domnul Matei Florin zice că poate e inventariată din punct de vedere al patrimoniului cultural.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul viceprimar propune să se cuprindă bani ca să fie modernizată de primărie, crucea.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru afirmă că doamna Dan Simona, dacă dorește să facă
troiță, să facă în alt loc.
Domnul viceprimar solicită consilierilor să propună o altă locație.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul viceprimar propune să se pună la intresecția cu strada care merge către ea și către cimitir,
la colțul gardului.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin este de acord cu propunerea domnului viceprimar.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă postamentul îl asigură primăria?
Domnul viceprimar raspunde că îl va asigura ea.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru: ”Cu documentația să o ajute primăria”.
Nemaifiind alte discuții președintele de ședință, Todoran Ionel Dumitru, supune la vot cererea cu
amplasamentul propus de domnul viceprimar, care se votează în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
La punctul nr.9 de pe Ordinea de zi, se prezintă cererea Bisericii Penticostale Betel, reprezentată
prin pastoral Husar Daniel cu domiciliul în București, care solită sprijin financiar pentru
amenajarea parcării bisericii din motive de siguranță a enoriașilor care parchează mașinile în
stradă.
Domnul viceprimar prezintă informați despre amplasamentul bisericii, este o sumă alocată pentru
culte și s-a stabilit ca primarul să împartă din aceea sumă fiecărei biserici.
Domnul Matei Florin precizează că atunci trebuie avută în vedere și Biserica Adventistă chiar dacă
lipsește colegul, Dan Nicolaie.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe de unde se vor aloca banii deoarece cei stabiliți
în buget sunt împărțiți deja.
Au loc discuții dezorganizate.
Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că la Biserica Ortodoxă de la Dulcea o să mai fie o
problemă deoarece de la întâi iunie va fi preot nou și va trebui ajutat cu ceva acolo pentru
finalizarea casei parohiale. Parcarea aceasta Biserica Penticostală o face cu banii primăriei pe
terenul lor.
Domnul viceprimar afirmă că dacă se dau bani la casa parohială de la Dulcea, a cui este aceea
casă?
Au loc discuții dezorganizate.
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După părerea domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian, trebuie ajutate toate bisericile.
Domnul viceprimar, propune să se solicite un deviz și domnul primar să stabilească în funcție de
deviz cât crede de cuviință că îi putem ajuta și pe ei, deoarece în zona respectivă se încurcă
circulația.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru este de acord cu propunerea domnului viceprimar.
Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că toate bisericile au venit cu un deviz.
Nemaifiind alte discuții, președintele de ședință, Todoran Ionel Dumitru, supune la vot cererea,
care se votează în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Todoran Ionel-Dumitru

p.Secretar,
inspector, Man Ancuța-Nicoleta
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