ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti

PROCES-VERBAL
Nr. 6754 din 30.07.2018

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a
avut loc în data de 30 iulie 2018.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, fiind
prezenți și cei doi delegați sătești. Lipsesc: domnul Bloj Cosmin și domnul viceprimar Gliga
Marius Cristian. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamnele Mircea Ioana-Roxana, Gliga
Nicoleta-Maria, Todoran Doris, Man Nicoleta-Lenuța și domnul Farcaș Sebastian – Irimie.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 30.07.2018, orele 17.00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind ratificare Dispoziției nr.161 din 04.07.2018 a
Primarului comunei Ibănești privind rectificarea bugetului local pe anul
2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, al bugetului
creditelor interne și bugetului de venituri proprii al Comunei Ibănești pe
trimestru II 2018;
4. Proiect de hotărâre privind ratificare Dispoziției nr. 165 din 11.07.2018 a
Primarului comunei Ibănești privind rectificarea bugetului local pe anul
2018;
5. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu
gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și
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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;
6. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu
gratuit a Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km 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;
7. Proiect de hotărâre 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;
8. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a
numitei Cizmaș Zina Maria;
9. Proiect de hotărâre privind acordul comunei Ibănești pentru ,,STUDIU DE
FEZABILITATE PENTRU ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE
NATURALE ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD.MUREȘ" - utilizarea
domeniului public;
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Concesiune nr.9602
din data de 20.12.2010 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești și
C.M.I. RAULDENT;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație
a clădirii Grădinița Ibănești în birouri pentru Primăria Ibănești;
12. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului
Brădețelu nr. F.N.;
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Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian citește ordinea de zi și
întreabă dacă sunt completări la aceasta. Nefiind completări la ordinea de zi președintele de
ședință o supune la vot aprobându-se în unanimitate cu 11 voturi ,,pentru”.
Doamna Todoran Doris întreabă consilierii dacă au obiecții cu privire la procesul-verbal
de la ședința anterioară.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru spune că s-a produs o eroare referitor la
sumele alocate pentru repararea mașinilor Poliției, și anume în loc de 3000-6000 lei s-a scris
30.000-60.000 lei.
Doamna Nicoleta Man le spune consilierilor dacă observa greșeli să sune cât de repede
posibil și să nu treacă mult timp pentru a putea să le corectăm.
Nefiind obiecţii, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul-verbal de la şedinţa
anterioară. Procesul-verbal se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea
comisiilor de specialitate ale consiliului local.
La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
Domnul primar prezintă ca și un preambul la proiect pe care l-a inițiat privind
rectificarea bugetului, documentele de care s-a ținut cont și anume: procesul-verbal de
calamități (drumuri distruse de ploi torențiale), cererea doamnei Gliga Iulia de decolmatare a
unui pârâu, cererea de finanțare a unui proiect, cererea Bisericii Penticostale Betel, cererea
Parohiei Ortodoxe Dulcea, cererea de la Athletic Kids și o notificare de plată de la Aqua
Invest.
Doamna consilier Anton Alina adaugă că exista și cererea Bisericii Isticeu, însă
domnul primar spune că nu s-a ținut cont de ea deoarece aceasta nu respectă hotărârea
Consiliului Local.
Domnul primar clarifică din nou ceea ce s-a discutat într-un proces-verbal anterior referitor la
acordarea sprijinului financiar bisericilor.
Domnul primar adaugă și faptul că mai există o solicitare de la Școala Gimnazială
Ibănești pentru rectificare și o adresă a Ocolului Silvic Gurghiu în baza cărora s-au cuprins
bani. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei datorându-se și din veniturile
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de pe păduri . Mai este prezentată și o notificare de plată venită din partea Adi Aqua Invest,
cu suma restantă de 6830 lei, cu o somație că o să ne dea în judecată. Referitor la aceasta s-a
luat o hotărâre prin care am ieșit din această asociație, nemaiplătind contribuția, însă rămâne
de văzut ce se va întâmpla dacă vom fi dați în judecată, iar dacă au consilier juridic nu se vor
plăti cheltuieli de judecată. Nu s- a ținut cont de aceasta deoarece cândva s-a mai dezbătut
această chestiune.
Domnul primar mai prezintă și o cerere de finanțare a unui proiect, propunerea venind
din partea unui domn Însurățelu Marius din Mureș pentru realizarea unei broșuri cu caracter
omagial cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, care să conțină imagini și o
radiografie a comunei Ibănești. Ne dă și câteva oferte de preț și anume pentru o mie de
exemplare 15.000 de lei, pentru 1.500 de exemplare fiind 20.000 lei și pentru 2.000 de
exemplare prețul fiind de 25.000 de lei. Nu s-a ținut cont de această cerere, însă se propune
consilierilor dacă doresc să se țină cont de ea.
Domnul primar spune că tipărirea costă, însă doamna Man Nicoleta va avea mult de lucru
pentru a se documenta și strânge informațiile și să le prelucreze, abia după aceste vor fi
transmise domnului respectiv și acesta le va pune în machetă. Acest lucru ar însemna ca noi să
facem toată munca.
Domnul președinte de ședință adaugă faptul că acest domn ar putea să scrie o carte și să o
cumpărăm cartea.
Domnul consilier Florin Matei spune că pe situl comunei Ibănești sunt trei videoclipuri
frumoase puse de comuna și poze.
Domnul primar prezintă și cererea de la Athletic Kids care au cerut 2.500 de lei, însă noi
putem pune rotunjirea , 3.000 de lei. Aceasta s-a mai discutat odată, când s-a căzut de acord
ca la rectificare să primească sprijin financiar.
Apoi cererea Parohiei Dulcea prin care se cere sprijin financiar pentru încălzirea centrală din
biserică și hornul respectiv care costă 38.500, s-au adus extrase de cont de 21.000 de lei plății
făcute de aceștia și se solicită sprijin financiar de 15.000 de lei. Deci nu toată diferența de
suma, aceștia mai au ceva bani în cont.
Pentru cererea de sprijin financiar pentru Biserica Betel se vor acorda 3.000 de lei, aceasta
fiind și suma solicitată. Au făcut dovada că s-a cheltuit suma de 4.822, aducând facturi și
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chitanțe. Plăți făcute de aceștia 4.200 lei, deci au făcut dovada ca au plătit mai mult de
jumătate.
Pentru cererea doamnei Gliga Iulia Diana s-au cuprins bani în buget pentru decolmatarea unui
pârâu. Au mai fost făcute decolmatări la Valea Părului, Isticeu, la Mitică de la moară, pe la
Florin păduraru. Sume s-au cuprins și pentru calamitățile care s-au produs pe drumuri și rigole
carosabile.
Aceste informații au fost făcute ca să se știe de ce s-a ținut cont când s-a făcut rectificarea.
Domnul primar prezintă raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil
acesta fiind și expunerea dânsului de motive.
Ocolul Silvic Gurghiu a analizat bugetul nostru de venituri și cheltuieli și în urma vânzării de
masă lemnoasă, banii nu sunt încasați încă, dar eșalonările de încasare sunt făcute până la
sfârșitul anului, avem posibilitatea de a încasa suplimentar față de suma inițială peste 975.000
de lei pentru bugetul nostru.
Sunt cheltuielii care se pot diminua și anume suma de 50.000 de lei, propunerea diminuării
care se poate face până la sfârșitul trimestrului trei. Și s-au majorat cheltuielile cu cele doua
sume cumulate, adică 1.025.000 de lei, fiind o rezervă la veniturile acestea. Dacă încasările nu
se fac efectiv la ocol, aceștia nu ne pot da banii, de exemplu dacă unul din agenții economicii
reziliază vreun contract de exploatare. Deci noi nu putem cheltui bani efectiv decât atunci
când sunt intrați în trezorerie.
Domnul primar începe să prezinte expunerea de motive și anume cum

a propus cele

1.000.000 de lei: - 131.000 de lei pentru Studiu de fezabilitate introducere gaz, ceea ce s-a
discutat anterior, iar consilierii au fost de acord;
-

40.000 de lei rigole fontă pentru 100 de metri liniari aproximativ. Explică domnul
primar că atunci când s-au asfaltat drumurile în etapa anterioară au fost montate la
drumurile de pe Dulcea în partea de sus și de jos, fiind aluviuni multe, rigole
carosabile din fontă fiind foarte eficiente, nu se colmatează și nu lasă să treacă
apa. Au fost montate și rigole de beton însă eficiența lor era foarte mică, apa trecea
și balastru prin ele și se curățau greu.
De aceea am propus ca la drumurile în pantă chiar și cele neasfaltate să punem
astfel de rigole se betonează traversă și se încastrează rigolele în ea și se dă cădere
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apei în șanțuri. Pe Pripon apa a adus cantități mari de balastru pe drum în urma
ploilor.
-

Reparații iluminat public – înlocuiri porțiuni centrale cu becuri cu led

-

Branșări -canalizare- este vorba de instituțiile noastre și anume Cămine, Dispensar.
Spre dezbatere publică s-a pus o altă suma 25.000 de lei, făcându-se o confuzie
deoarece s-au pus și cele de la Școlii, însă au fost scoși afară deoarece bani lor
intră în bugetul Școlilor.

-

30.000 de lei decolmatări ;

-

Lărgire drumuri acostamente înalte- domnul primar spune că sunt câteva drumuri
care trebuie lărgite deoarece sunt foarte înguste și de săpat șanțuri, de exemplu
unul este chiar în dreptul Școlii din Ibănești versantul care merge la Brăduț
pădurarul;

-

30.000 lei închirierea cilindru- pentru drumuri este nevoie pentru compactare;

-

17.000 lei – reparații Tabără

-

100.000 lei alimentare cu apă- branșări și contorizări- s-au făcut lucrări de branșare
și contorizare pentru străzile care vor fi asfaltate ca să se poată deschide front
pentru lucrări;

-

25.000 lei rigolă carosabilă- fiind necesară în zona unde este oglinda, această
situație a fost discutată într-o ședință anterioară;

-

40.000 lei drenaje la drumuri - sunt drumuri care se asfaltează unde mustește apa
de pe răzoare , iar dacă nu se face drenaj pe timpul iernii înghețul poate să le
umfle, iar proiectantul nu a prevăzut acest lucru pentru că nu avea de unde;

-

120.000 lei pentru reparare și igienizare Școlii – s-au dat banii cum au fost
solicitările;

-

30.000 lei pentru iluminat public- consumul de curent nu a fost finanțat de la
început suficient;

-

20.000 lei- ziduri de sprijin- s-au făcut ziduri de piatră pentru că surupa răzorul;

-

20.000 lei țevi riflate și de oțel – pentru solicitări de racorduri;

-

40.000 lei transport și excavat balast ;

Redactat/Dactilografiat Consilier juridic, Todoran Doris

__________________________________

RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Consiliul Local Ibăneşti
-

10.000 lei asfaltare drum Tireu- a fost subevaluată la prețul inițial, (au fost oferte
de preț mari) însă nu a fost de ajuns și s-au mai pus această suma;

-

80.000 lei întreținere drumuri și străzi- ceea ce trebuie să punem ca și materiale ;

-

50.000 lei reparații curente drumuri și străzi- pentru cele care au fost mânate de
ape;

-

27.000 lei alte materiale și servicii Gospodărie Comunală-

-

20.000 lei aparat sudură țevi și plastic- aparatul nostru s-a stricat și nu s-a mai
putut repara;
Consilierul Florin Matei întreabă dacă acesta este folosit de către Serviciul de Apă
și Canalizare.
Domnul primar spune că se face investiția de către primărie, iar aceștia vor lucra
cu acest aparat;

-

30.000 lei fibră optică- aparat de sudură pentru fibră optică; avem proiect de a
conecta totul prin fibra optica : camere de supraveghere, internet cu stație, inclusiv
iluminatul public; aceste lucrări se face în regie proprie avându-l pe domnul
Aurelian angajat;

-

2.000 lei materiale de curățenie Tabără

-

1.000 lei materiale de curățenie Bibliotecă

-

3.000 lei PSI -alte materiale și servicii

-

3.000 lei Cămine culturale -alte materiale și servicii

-

1.000 lei Asistență socială -deplasări interne

-

2.000 lei Autorități executive- deplasări externe

-

2.000.lei materiale de curățenie Primărie;

-

3.000.lei sprijin Biserica Apostolică Betel;

-

15.000 lei sprijin Parohia Dulcea;

-

3.000 lei sprijin Athletic Kids;

-

5.000 lei Crepător lemne- s-a pus la investiții;

-

10.000 lei betonare șanțuri- sunt două șanțuri la Pripon și unu pe Pârâu Crucii, apa
a săpat pe sub acostamentul drumului și trebuie reparate;

-

18.000 lei decolmatări pâraie;
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-

8.000 lei Festival- vom avea invitații (ansambluri de dans) din Republica Moldova
și le vom oferi cazarea în Tabără și mâncarea în cadrul Festivalului- fiind Anul
Centenarului- să fie alături de noi.

Au loc alte discuții domnul consilier Todoran Ionel Dumitru având o întrebare despre
aducțiunea la apă.
Domnul primar spune că aducțiunea de apă se va realiza.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 50 /30.07.2018.
La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind ratificare
Dispoziției nr.161 din 04.07.2018 a Primarului comunei Ibănești privind rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
Domnul primar spune că s-a mutat 1.000 de lei la Capitolul Cămin Cultural de pe
Reparații pe Alte materiale și Servicii.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 51/30.07.2018.
La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre aprobarea execuției
bugetului local, al bugetului creditelor interne și bugetului de venituri proprii al Comunei
Ibănești pe trimestru II 2018;
Domnul primar dă cuvântul doamnei Roxana Ioana Mircea care prezintă proiectul de
hotărâre.
Doamna Roxana Ioana Mircea spune că în acest proiect sunt prezentate veniturile și
cheltuielile aferente pe trimestru II 2018, atât a bugetului local , cât și a bugetului Serviciului
de Apă și Canalizare.
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Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 52/30.07.2018.
La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind ratificare
Dispoziției nr.165 din 11.07.2018 a Primarului comunei Ibănești privind rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
Doamna Roxana Ioana Mircea prezintă proiectul de hotărâre explicând că e vorba de
voucherele de vacanță, care la începutul anului au fost cuprinse pe Capitolul Indemnizații. Și
nu au ajuns banii pentru asigurare la Dacia Duster.
Domnul primar spune că tot ce s-a prezentat pot fi verificate pentru că sunt conform
realității.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 53/30.07.2018.
La Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre 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;
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, fiind vorba de un procent din drumul
auto forestier Tisieu, și anume 2.6 km.
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Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 54/30.07.2018.
La Punctul nr. 6 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind exprimarea
acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a Drumului Auto Forestier Pietroasa 4,5 km 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;
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, fiind vorba de un drum auto forestier
Pietroasa de 4,5 km.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 55/30.07.2018.
La Punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre 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;
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, fiind vorba de un procent din drumul
auto forestier Tireu-Dobârlea 3,5 km.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 56/30.07.2018.
Domnul primar spune că s-au luat trei hotărâri separat privitoare la aceste drumuri ca
să nu se influențeze una pe alta. Drumul Fătăciunița și Valea Iepii, Bucin au fost lăsate
,,baltă,, din cauza unor chestiuni legate de intabulări care ne-ar încurca în preluarea celor trei
drumuri.
Drumul de pe Pietroasa este cel mai simplu de preluat deoarece are 4,5 km lungime, se
încadrează perfect în dispozițiile legii și nu deservește fond forestier proprietate de stat, iar
Romsilva va da doar un aviz, apoi va fi dată o hotărâre de Guvern prin care se transferă
proprietatea.
Drumurile forestiere Tireu și Tisieu, primul fiind de 3,5 km și al doilea de 2,6 km, fiind vorba
de porțiunile din intravilan la amândouă. La acestea este necesar acordul Romsilva, aceștia
trebuie să voteze cu documentația în fața, punând anumite condiții. Important este ca aceste
drumuri să ajungă în proprietatea comunei. Drumul de pe Fătăciunița s-a blocat din cauza
intabulării, de aceea preluarea celor trei drumuri s-ar lungi și nu s-ar dori acest lucru. Iar la
Valea Iepii drumul a fost făcut de IFET fără acte și este evidențiat doar pe hârtiile lor, în
amenajamentele silvice, neavând treabă cu cadastru și cu proprietatea. Comuna Ibănești mai
are acolo câteva dezmembrării făcute, dar neevidențiate: terenul de lângă bazinul de apă de pe
Valea Iepii- 25 sau 26 de arii, o fâșie de un metru sau doi lățime care pleacă de la Florești
vreun km și jumate pe marginea drumului până la bazinul de apă. Mai există un drum trecut
în domeniul public (în patrimoniul nostru), în pășune cel care urcă pe Valea Iepii și trece pe la
casele de la Brădețelu nr. 1 până în drumul forestier, nefiind dezmembrat. Mai este drumul
forestier care pleacă din drumul județean, de la Mitrosuc până la intrarea în pădure, porțiunea
din pădure este intabulată de ei și noi trebuie să dezmembrăm 6 metri lățime. Mai este încă o
porțiune de un hectar de lângă ferma lui Moga. Acestea toate vor fi dezmembrate. Aceste
chestiuni sunt făcute informativ. Au loc discuții.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru întreabă care este lățimea terasamentului și a
carosabilului în documente a drumului.
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Domnul Farcaș Sebastian Irimie răspunde că aceasta dimensiune este de 6,5 metri cu tot cu
șanțuri.
Domnul consilier Matei Florin spune că trebuie să ne raportăm la faptul cum este intabulat.
La Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind angajarea
în funcția de asistent personal a numitei Cizmaș Zina Maria;
Președintele de ședință prezintă dosarul și documentele care sunt atașate.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 57/30.07.2018.
La Punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind acordul
comunei Ibănești pentru ,,STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ÎNFIINȚAREA
DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD.MUREȘ" - utilizarea
domeniului public;
Domnul primar prezintă rețele de distribuție de gaze pe harta primită din cadrul
studiului de fezabilitate.
Domnul consilier Matei Florin spune că acestea vor fi pe sub pământ.
Domnul primar spune că acestea vor fi aeriene unde nu se pot introduce subteran, unde este
spațiul foarte mic și nu se poate săpa.
Domnul consilier Matei Florin spune că a fost o hotărâre prin care rețelele noi vor fi introduse
subteran.
Domnul primar precizează faptul că Consiliul Local poate hotărî modul de amplasare a
rețelelor pentru fiecare proiect în parte, putând hotărî și altă modalitate.
Domnul consilier Matei Florin spune că în ședința anterioară a fost respins un proiect similar.
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Domnul primar precizează că asta a decis Consiliul Local la data respectivă.
Domnul președinte de ședință precizează faptul că acest proiect trebuie realizat pentru a putea
fi o alternativă la lemnele de foc. Iar costul lemnului de foc se apropie de cel al gazului. Și au
fost în trecut ani când oamenii nu au avut lemn de foc, probabil că ar fi prins bine.
Au loc discuții.
Domnul primar spune că acesta este doar un aviz de amplasament a conductelor pe domeniul
public și nu este forma proiectului tehnic. Deci că pe suprafețele respective vor fi amplasate
conductele de gaz.
Domnul consilier Matei Florin întreabă ce rămâne nedeservit și cât ar costa racordarea.
Domnul primar spune pe sub coastă la Tireu nu e prins, dar acolo nu mai sunt case locuite și
câteva locuri izolate, în rest e cuprins tot. Iar privitor la prețul de racordare precizează faptul
că domnul Blaga Grigore l-a informat că la Solovăstru ar fi fost 7500 de lei.
Domnul Farcaș Sebastian Irimie spune că la Ideciu ar fi 1700 de lei.
Domnul Ciorăneanu Ștefan precizează faptul că la Ibănești este capăt de linie și cel cu care se
va încheia contract de furnizare a gazelor să se angajeze ca presiunea să fie bună.
Au loc discuții.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 58/30.07.2018.

La Punctul nr. 10 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind rezilierea
Contractului de Concesiune nr.9602 din data de 20.12.2010 încheiat între Consiliul Local al
Comunei Ibănești și C.M.I. RAULDENT;
Domnul primar precizează că este vorba de un spațiu de la dispensar închiriat pentru
CMI RAULDENT, iar domnul nu a mai plătit facturile, adunându-se restanțe și majorări.
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Doamna Nicoleta Gliga prezintă demersurile legale care s-au făcut.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 59/30.07.2018.
La Punctul nr. 11 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea
propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Ibănești în birouri pentru Primăria
Ibănești;
Domnul primar precizează faptul că schimbarea destinației în birouri este necesară
pentru că sediul Stării Civile va fi mutat acolo, Arhiva este acolo, Centrul de Documentare și
Informație este acolo, Asistența Socială tot acolo va fi.
Domnul consilier Matei Florin spune că și în Consiliul de Administrație s-a discutat această
chestiune.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă dacă mai are
cineva întrebări sau lămuriri, nemaifiind alte discuții supune la vot proiectul de hotărâre care
se adoptă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 60/30.07.2018.

La Punctul nr. 12 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind însușirea
rapoartelor de evaluare a terenului Brădețelu nr. F.N.;
Domnul primar precizează faptul că au fost făcute două rapoarte de evaluare a
terenului respectiv, unul de către domnul Moldovan Tudor și unul de către domnul Șular Ioan
Florin.
Suma propusă de primul este 141.000 lei și al doilea 161.000 lei.
Domnul consilier Florin Matei precizează că nu se poate scădea prețul cel mai mic
evaluat. Și propune ca prețul de pornire la licitație să fie media dintre cele doua rapoarte
împărțit la doi.
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Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru spune că acest preț este acceptabil față de
primul raport de evaluare.
Domnul consilier Gliga Dumitru Vasile propune să se țină cont de faptul că deținătorul
concesiunii a fost de acord să rezilieze contractul în mod amiabil. Și propune prețul cel mai
mic.
Au loc discuții.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă cine este de
acord cu însușirea raportului cu suma medie, este votată de către doi consilierii.
Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian întreabă cine este de
acord cu însușirea raportului cu suma cea mai mică, este votată și aprobat de către 9
consilierii.
Se adoptă Hotărârea nr. 61/30.07.2018.
Alte cereri:
Domnul primar prezintă cererea doamnei Suceava Maria – OVIPAU- cerere pentru
cumpărarea acelui teren pentru care a mai depus o cerere pentru concesiune.
Domnul consilier Matei Florin propune reevaluarea acestui teren in scopul vânzării.
Consilierii aprobă efectuarea a două rapoarte de evaluare diferite pentru vânzarea acelui teren.
Domnul primar prezintă și cererea domnul Moga Vasile- fiind o cerere de
concesionare a terenului pentru o perioadă de 49 de ani, unde se află ferma (construcțiile) și
terenul aferent în scop agricol pentru creșterea capacității de carne și lapte; terenul având o
suprafață de 1 ha. Se specifică următorul lucru dacă terenul va fi concesionat în regimul
pajiștilor există amenajamentul pastoral.
Doamna consilier Anton Alina spune că aceea suprafață este ceea care a rămas
neconcesionată, care se dezmembrează din pășunea mare.
Domnul consilier Gliga Vasile Dumitru precizează că nu se poate schimba destinația pentru
pensiune sau altceva.
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Au loc discuții.
Domnul primar spune că un raportul pentru vânzare a terenului pentru pensiune nu este
compatibil pentru creșterea animalelor.
Domnul consilier Matei Florin spune că ar fi mai profitabil să se dea in scop turistic.
Doamna consilier Anton Alina spune că și la OVIPAU s-a dat spre concesiune o mlaștină.

Domnul primar precizează că într-o aprobare anterioară i s-a dat dreptul să construiască cu
autorizație acele construcții în scop agricol.
Domnul consilier Matei Florin întreabă până când a fost valabil contractul.
Domnul primar răspunde că acesta a fost valabil până la sfârșitul anului 2016.
Au loc discuții referitoare la acest subiect.
Domnul președinte de ședință spune că important este că acesta dorește să intre în legalitate.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru întreabă dacă este clară situația parcelei, dacă iese la
măsurătoare.
Domnul primar precizează că domnul Moga are un drept de superficie potrivit Codului Civil.
Domnul președinte de ședință propune să se facă studii de evaluare.
Au loc discuții referitoare la acest subiect.
Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru precizează faptul că într-un hectar unde sunt trei
clădiri ce animale mai pot pășuna , doar nu mai există iarbă bună.
Au loc discuții.
Domnul primar spune că acesta concesionare are scop agricol, creșterea animalelor, de aceea
sunt subvenționate, iar dacă le mai dai și în cap ,, i-ai omorât,, ,iar cei mai mari patroni sunt
în alte domenii și nu în cel agricol.
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Au loc alte discuții.
Domnul consilier Gliga Vasile Dumitru adaugă anumite precizării referitoare la ferme.
Din nou au loc discuții.

Președintele de ședință, domnul Todoran Mircea Alin Cristian declară ședința închisă,
nemaifiind discuții.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
Todoran Mircea Alin Cristian
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