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                                 Proces-verbal 

                                             Nr. 121  din 5 ianuarie 2017 

 
Încheiat cu ocazia şedinţei “de îndată” a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a 

avut loc în data de 5 ianuarie 2017.  

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte  

domnul Todoran Mircea-Alin-Cristian, învoit. 

 La şedinţă mai participă angajaţi ai primăriei.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită.  

          Având în vedere prevederile Ordinului nr.2890/2016 emis de Ministerul Finanţelor Publice, 

care prevede ca până cel târziu la data de 9 ianuarie să fie adoptate şi depuse la trezorerie hotărârile 

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 şi utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 

pentru anul 2017, Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, a fost convocat în şedinţă 

“de îndată” pentru data de 05.01.2017, orele 14,30 la sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 

2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent;  

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Ibăneşti 

din anul 2016 pentru anul 2017. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, supune la vot ordinea de zi care se  aprobă în 

unanimitate cu 12 voturi „pentru”.             

            Doamna Secretar, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu privire la procesul verbal de la 

şedinţa anterioară. Nefiind obiecţii, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la 

şedinţa anterioară. Procesul verbal se adoptă cu 12 voturi „pentru”. 

 Doamna Secretar, 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 acoperirea definitiva a 

deficitului bugetar pe anul 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului prece-

dent.  

Doamna Chirteş Elena-Veronica, inspector în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite 

şi taxe prezintă materialele aferente proiectului de hotărâre. 
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Discuţii:  

Domnul Bloj Cosmin doreşte ca doamna Chirteş Elena-Veronica să explice puţin.  

Doamna Chirteş Elena-Veronica: “ La încheierea anului poate să rezulte deficit sau excedent. Noi 

am încheiat cu excedent anul 2016 şi deficit pe secţiunea de dezvoltare din cauza proiectului pe 

măsura 322.’’  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi „pentru” . 

adoptă Hotărârea nr. 1/05.01.2017 

 

La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 

bugetar al comunei Ibăneşti din anul 2016 pentru anul 2017. 

Doamna Chirteş Elena-Veronica, inspector în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite 

şi taxe prezintă materialele aferente proiectului de hotărâre. 

Discuţii: 

Doamna Chirteş Elena-Veronica :”Excedentul vine din spate în fiecare an. Dacă rămâne excedent, 

se raportează la anul următor.’’ 

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 2/05.01.2017 

 

Alte discuţii 

 

    Despre numerele administrative 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Crsitian propune să se adopte o hotărâre de consiliu local 

prin care cetăţenii comunei să fie obligaţi să-şi afişeze numerele administrative pe poartă. 

Unii consilieri spun că nu au primit numerele. 

Domnul consilier local, Matei Florin propune ca doar cei care au semnat pe tabel ca le-au 

primit să fie obligaţi să le afişeze. 

Doamna Gliga Delia-Maria, inspector în cadrul Compartimentului de achiziţii publice şi 

urbanism, spune că la unii a fost de mai multe ori şi nu i-a găsit acasă. 

În continuare au loc discuţii dezorganizate. 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian informează consilierii că la sfârşitul lunii martie 

o să avem o delegaţie din afara tării şi ar fi frumos ca la fiecare casă să fie afişat numărul 

administrativ. 

Se propune stabilirea unui termen limită pentru afişarea numerelor pentru data de 28 

februarie 2017. 

Domnul Todoran Ionel-Dumitru: “Să mergem fiecare în zona noastră şi să le comunicăm să 

le afşeze”. 

Rămâne ca până la următoarea şedinţă de consiliu local să se stabilească dacă mai este 

necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

     Gheaţă pe râul Gurghiu 

Doamna consilier local, Todoran Alina: “Care este celula de criză dacă îngheaţă apa pe râul 

Gurghiu”. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian: “Dacă putem intervenim noi, dacă nu solicităm 

ajutor”. 

    Despre şedinţe 

Doamna consilier local, Todoran Alina-Elena, întreabă consilierii dacă aceasta este o oră 

potrivită pentru şedinţă, având în vedere că unii dintre consilieri, se află la servici. 

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru, precizează că pentru participarea la şedinţele 

de consiliu local, consilierii sunt învoiţi de la servici. 

     Despre lemne 

Doamna consilier local, Todoran Alina, doreşte să ştie care mai este situaţia cu lemnele de 

foc şi dacă mediatizarea licitaţiei nu se poate face şi pe posturile de televiziune aşa cum a procedat 

şi comuna Gurghiu. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian informează consilierii că au venit patru firme 

care au fost împreună cu pădurarul să vadă partizile şi au renunţat după ce le-au văzut. 

Domnul consilier local, Matei Florin, remarcă faptul că dacă a trecut o jumătate de an, 

înseamnă că nu este rentabil pentru primărie.  

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru, preconizează că acestea se vor vinde cam 

prin luna martie 2017 deoarece în acest moment nu se poate lucra. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul consilier local Dan Ioan: “Până la sfârşitul lunii martie nu intră nimeni să lucreze”. 
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Doamna consilier local, Todoran Alina: “Mediatizarea să se facă pe Gliga TV”. 

Domnul consilier local Ciorăneanu Ştefan doreşte să ştie dacă Gurghiul a reuşit să vândă? 

Doamna consilier local, Todoran Alina, răspunde afirmativ. 

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru, precizează că Gurghiul a găsit firma din luna 

august 2016. 

Domnul consilier local, Matei Florin, propune ca licitaţiile să le organizeze primăria prin 

SEAP. Să fie ofertă pe SEAP. 

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru: “Se poate face şi la nivel de primărie.” 

Domnul consilier local, Matei Florin, doreşte să ştie dacă poate organiza primăria licitaţia. 

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru: “La prestări servicii se poate”. 

Domnul consilier local, Todoran Ionel-Dumitru, doreşte să ştie de când se cunoaşte acest 

lucru, asta înseamnă că s-ar fi putut vinde? 

Domnul consilier local, Gliga Vasile-Dumitru: “Domnul primar a spus că dacă găsim o 

firmă încheie primăria contract”. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, atrage atenţia că pentru organizarea unei 

licitaţii termene sunt lungi şi ar dura foarte mult. 

Au loc discuţii despre modul în care au procedat alte primării. 

Domnul consilier local, Ciorăneanu Ştefan, spune că ar bine să se încheie contract cu o 

firmă şi să înceapă exploatarea doar din luna martie 2017. 

Domnul consilier local, Petra Zamfir: “Căutaţi o firmă şi primăria încheie contract”. 

    Despre rapoartele de activitate pe anul 2016 

Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, aduce la cunoştinţă consilierilor faptul  că 

până în luna martie, inclusiv, trebuie să-şi depună rapoartele de activitate pentru anul 2016. 

Doamna secretar, menţionează că aceste rapoarte vor fi postate pe site-ul primăriei. 

 

Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.  

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

         Bloj Cosmin                             Todoran Codruţa-Alexandrina 


