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Nr.  546  din 22.01.2018 

Dosar A 1 

 

Expunere de motive 

la  proiectul  de  hotărâre  privind modificarea HCL nr.99 din 28.12.2017 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor  locale  aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 

2018, precum  și a unor tarife 

 

Văzând adresa nr.11.234/11.12.2017 și adresa nr.551/22.01.2018 primite de la 

Consiliul Județean Mureș, cu privire la prețul atestatelor de producător și al carnetelor de 

comercializare a produselor agricole. 

Având în vedere că taxa pentru  SMURD era încasată de la populație pentru plata 

serviciului SMURD și pentru serviciul  pentru situați de urgență.Suma încasată era de 

aproximativ 66.000 lei, cheltuielile serviciului SMURD sunt de 245.000 lei/an. Pe lângă 

aceste cheltuieli serviciul SMURD  are cheltuieli legate de funcționarea echipajului SVSU 

unde avem un angajat și o mașină de pompieri. 

De asemenea finanțăm serviciul PSI  de la Gurghiu care este dotat cu personal 

angajat și cu o mașină de pompieri. 

Pentru aceste ultime  două cheltuieli din buget , avem suma de 127.000 lei. În total 

cheltuiala aferentă acestor servicii, SMURD și serviciul PSI  este de 373.000 lei din care doar 

66.000 lei sunt acoperiți . 

Consiliul Județean Mureș ne-a repartizat suma de 690.000 lei în bugetul local al 

comunei Ibănești, în acesta fiind cuprinsă plata salarilor serviciului SMURD pentru toate cele 

trei comune (comuna Gurghu, comuna Hodac, comuna Ibănești) așa încât suntem ,,ajutați’’ 

cu 230.000 lei pentru fiecare  comună. 

Cei 66.000 lei aferenți taxei SMURD și cei  230.000 lei  aferenții Comunei Ibănești de 

la Consiliul Județean Mureș, mai lasă de acoperit 78.000 lei care se vor finanța  din veniturii   

proprii  ale comunei . 

Inițial taxa pentru SMURD era doar pentru servicii medicale de urgență nu și pentru 

finanțarea serviciului de pompieri.Pentru că în anul 2018 ne-a sprijinit  Consiliul  Județean  cu 

plățile salariaților angajați la SMURD Ibănești, nu și pentru alte cheltuieli aferente acestor 
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servicii (15000 lei)  diferența de 51000 lei prognozată a se încasa în anul 2018 din această 

taxă să o folosim pentru finanțarea celor două servicii, pompieri și serviciul pentru situații de 

urgență.Nu se știe dacă în anii vitori vom mai fi sprijiniți  de către Consiliul Județean  Mureș 

iar desființarea unei taxe poate periclita pe viitor serviciul SMURD, de asemenea nu se poate 

vorbi de cheltuielile taxei speciale SMURD în alte scopuri decât a fost instituită dacă avem în 

vedere că numai în anul 2017 s-au cheltuit 1178.700 lei pentru finanțarea serviciului SMURD 

și s-au încasat din taxă 69.666 lei. Cu 109.034 lei mai puțin. 

Ca atare vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată ținând cont că 

banii respectivi vor fi  folosiți tot cu scopul asigurării integrității vieții și bunurilor locuitorilor 

comunei noastre. 

                                                    

    Primar, 

                                                  Dan Vasile-Dumitru 


