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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

DAN VASILE DUMITRU, PRIMARUL COMUNEI IBĂNEȘTI 

 

 

 

2020 va rămâne pus sub semnul pandemiei SARS CoV-2, al stărilor de urgență, 

de alertă, al restricțiilor și al regulilor de protecție sanitară. Un an care ne-a pus pe toți 

în fața unor situații pe care nici nu puteam să ni le imaginăm până în acel moment. 

Din păcate, după cum vedem, provocările sunt departe de a se fi încheiat. 

Pe lângă pandemie, care ne-a dat tuturor viețile peste cap, ne-a obligat la 

distanțare socială, să purtăm măști și ne-a ținut departe de persoane dragi, iar pe elevi 

departe de școală, în luna iunie ne-am confruntat cu o perioadă de inundații grave, 

care au produs zile la rând importante pagube materiale în comună. Cu toate aceste 

încercări, am reușit să continuăm proiectele de dezvoltare ale comunei, am finalizat o 

parte din investițiile importante și am început unele noi.  

Raportul de activitate pe anul 2020, an de final și de început al unui mandat, 

este imaginea unui an dificil și complicat pentru întreaga comunitate și arată felul în 

care au fost gestionate situațiile de criză, dar și investițiile pe care am reușit să le 

realizăm.  

Surprinde un an traversat cu responsabilitate și curaj, care ne-a demonstrat că 

aici, în Ibănești, rămânem o comunitate puternică și unită, că forța comunității noastre 

stă în oamenii ei altruiști, curajoși și responsabili. 
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Comuna Ibănești, Mureș 

Prezentare generală 

 

 

 

Așezare de munte, cu o biodiversitate impresionantă, comuna Ibăneşti se află la 20 km 

spre răsărit de oraşul Reghin, în Depresiunea Gurghiului, pe cursul superior al râului Gurghiu, în 

județul Mureș.  

Cu o suprafață de 31.280,06 ha, Ibănești are în componență 10 sate: Blidireasa, 

Brădețelu, Dulcea, Ibănești, Ibănești Pădure, Lăpușna, Pârâul Mare, Tireu, Tisieu, Zimți. 

Sediul administrativ este în Ibănești. În limitele comunei sunt cuprinse masivele Fâncel (1.684 

m), Bătrâna (1634 m), Tătarca (1.688 m) şi Vârful Saca (1.777 m). Cea mai mare suprafaţă a 

comunei aparţine climei „muntelui şi dealului”, cu uşoare diferenţieri de la est la vest.  

Zone protejate: Rezervația naturală de molid de rezonanţă Lăpuşna și Parcul Natural de 

Interes Național Seaca. 71% din suprafața comunei Ibănești corespunde cu arealul sitului Natura 

2000 Călimani-Gurghiu codificat ROSCI001941 și 27% din suprafață cu arealul sitului 

Depresiunea şi Munţii Giurgeului, codificat ROSPA0033. 

 

 

 

 

 

 



                                ROMÂNIA  

                               JUDEŢUL MUREŞ 
                              COMUNA IBĂNEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 
 

3 
 

Date demografice 

 

Sub aspect demografic, populația la 1 iulie 2020 era de 4.194 locuitori, din care 2.138 

locuitori de sex masculin și 2.056 feminin - conform raportului INSSE privind populația după 

domiciliu la 1 iulie 2020 pe grupe de vârstă, sexe, județe si localități. După cum se poate vedea 

în graficul următor, numărul de locuitori se află într-un trend descendent (de la 4.615 de locuitori 

în anul 2000, la 4.210 în anul 2019, respectiv 4.194 în anul 2020). 

 

 

 

 

Număr de persoane în funcție de vârstă 

Cel mai bine reprezentată la data de 1 iulie 2020 este categoria de vârstă de 30-34 de ani 

(362 de persoane), urmată de categoria de 50-54 de ani (324 de persoane), 45-49 de ani (319 

persoane), 50-59 de ani (293 de persoane) și 40-44 de ani (282 persoane).  

Grupa de vârstă 0-4 ani are 192 de copii și grupa 5-9 ani are 199 de copii. 

Cel mai puțin numeroase sunt categoriile de vârstă de la 75 de ani în sus. 
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Grupa 0-14 ani  

Față de anul de referință 2000, la categoria de vârstă 0-4 ani s-a înregistrat o scădere a 

numărului de copii de la 261 la 192 de copii (200 de copii în anul 2019). La 5-9 ani, de la 265 la 

199 de copii (190 de copii în anul 2019), la 10-14 ani - de la 401 la 211 copii (212 copii în anul 

2019). Total: de la 927 de copii, numărul a căzut la 602 copii (601 copii în anul 2019). 
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Activități economice 

În Ibănești își desfășoară activitatea o serie de agenți economici, printre care: Mirdatod 

S.R.L., Gelu TransExplor S.R.L., Darion S.R.L., Ibănești Pădure Prod S.R.L., La 2 Pași, Horn 

Forest S.R.L., Albin Tery S. R. L, Carpathian Herbs S.R.L., SC Ibășteanca SRL, brutăria S.C. 

Bozon Com S.R.L, Crama lui Ștefan, cabinet cosmetic N&G, Geo Catering S.R.L., două 

farmacii, două cabinetele ale medicilor de familie. Silvicultura, prelucrarea și comerțul cu 

material lemnos în formă brută sau prelucrat sunt principalul domeniu de activitate în comună. 

 

Telemeaua de Ibănești, produsă de firma Mirdatod, o afacere de familie condusă de frații Mircea și 

David Todoran, este primul produs din România cu specificația de Denumire de Origine Protejată 

(D.O.P.), iar cașcavalul, smântâna și urda produse aici au obținut certificări de produse montane 
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Produse de panificație de la brutăria Bozon (Dulcea) 

 

Ionel Todoran, administrator al Carpathian Herbs S.R.L., din Tireu, verifică stadiul de 

uscare și tocare al plantelor medicinale 
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Service auto, realizat prin accesarea de fonduri europene de către Roxana Ionela Petra,  

la Ibănești Pădure 

 

 

“Crama lui Ștefan”, o inițiativă a lui Nicolae Gliga, deschisă în Ibănești, lângă magazinul Profi 
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Turiștii și iubitorii de natură găsesc spații de cazare la pensiuni și cabane turistice (Ovidiu și 

Paula, Lucreția, Pârâul Negru, Vila Podu’ Runcului, Tera Valea Gurghiului etc), la Tabăra 

Lăpușna și la Castelul de Vânătoare Lăpușna. 

 

Vila Podu’ Runcului, administrator Ioan Gliga, așteaptă oaspeți la Ibănești Pădure 

 

 

Pizzeria din Ibănești Pădure, administrată de Georgeta Petcu, este un loc popular printre locuitorii 

și vizitatorii comunei 
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În Lăpușna funcționează o crescătorie de păstrăvi, în proprietatea Romsilva. O altă păstrăvărie 

funcționează și în Ibănești, amplasată la drumul județean DJ153C. 

 

Păstrăvăria lui Ionuț Todoran, din Ibănești 

 

 

“Geo Catering” este inițiativa tânărului întreprinzător din Ibănești, Eugen Suceava 
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În domeniul agricol, se remarcă prezența producătorilor locali, în domenii precum: creșterea 

animalelor, legumicultură, plantații de căpșuni, afine și zmeură, valorificarea fânețelor și 

piscicultură. Un nucleu puternic de apicultori s-a axat pe mierea certificată bio. 

 

Sortimente de miere din producția apicultorului Nicolae Dan, din Ibănești 

 

 

În comună s-au dezvoltat culturile de afine, alături de cele de zmeură, căpșuni și mure 
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Culturi în floare în solariile Danei Matei din Ibănești 

 

 

Culturi extinse, care vin în completarea solariilor, la Eugen Dan, din Ibănești, producător local de 

legume. 
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Pe raza comunei, la sfârșitul anului 2020 se înregistrează următoarele efective de 

animale: 775 bovine (în creștere față de anul trecut - 759), 468 de porcine, 5.895 ovine (același 

număr ca anul precedent), 406 caprine (în creștere față de anul precedent - 385), 161 cabaline (în 

creștere față de anul 2019 - 115), 2640 de păsări (în scădere față de anul precedent - 4.500 

păsări), 819 de familii de albine (în creștere față de anul 2019 - 800 de familii de albine). 

 

Educație 

În comună funcționează Școala Gimnazială lbănești, unitate cu personalitate juridică 

având trei structuri: Școala Primară Ibănești Pădure, Școala Gimnazială Ibănești Pădure și Școala 

Primară Dulcea.  

În fiecare unitate de învățământ funcționează câte o grădiniță. În cadrul acestor unități de 

învățământ își desfășoară activitatea 49 de angajați, dintre care 36 sunt cadre didactice, iar 13 

sunt personal administrativ și nedidactic. 
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Situaţia numărului de clase şi a numărului de elevi începând din 2015 se prezintă în 

felul următor:  

2015/2016 – 481 de elevi (115 elevi nivel preșcolar, 193 de elevi nivel primar, 173 de 

elevi nivel gimnazial) 

2016/2017 – 466 de elevi, 26 de clase (119 elevi la nivel preșcolar, 191 de elevi la nivel 

primar și 156 de elevi la nivel gimnazial). 

2017/2018 – 461 de elevi, 26 de clase (116 elevi la nivel preșcolar, 201 elevi la nivel 

primar, 144 de elevi la nivel gimnazial). 

2018/2019 – 463 de elevi, 26 de clase (126 de elevi la nivel preșcolar, 187 de elevi la 

nivel primar, 150 de elevi la nivel gimnazial).  

2019/ 2020 - 445 de elevi, 26 de clase (117 de elevi la nivel preșcolar, 187 de elevi la 

nivel primar, 141 de elevi la nivel gimnazial) 

2020/ 2021 – 455 de elevi, 25 de clase (129 de elevi la nivel preșcolar, 173 de elevi la 

nivel primar, 153 de elevi la nivel gimnazial). 

 

În curțile școlilor sunt montate locuri de joacă, școlile din Ibănești, Ibănești Pădure și 

Isticeu sunt dotate cu table inteligente și toate sălile de clasă au table magnetice albe.  

În desfășurarea activității sunt folosite laboratoare şi cabinete specializate: la toate școlile 

funcționează câte un laborator AeL (dotat cu server, 10 calculatoare, videoproiector, 

multifuncțională, acces la internet), două laboratoare fonice (la Școala Gimnazială Ibănești 

Pădure și Școala Gimnazială lbănești), cabinete de matematică și limba română și laborator de 

fizică - chimie. Pentru derularea cursurilor în sistem online este implementată platforma Teams. 
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Laboratorul fonic de la școala din Ibănești 

 

 

Sală de clasă la școala din Ibănești 
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Tablă inteligentă, la școala din Ibănești Pădure 

Școlile din Ibănești au un fond generos de carte, care s-a mărit cu volume în valoare de 

8.500 lei, prin câștigarea concursului “Kinder - Felii de lapte cu file de poveste 2”.  

 

Câteva dintre volumele cu care s-au îmbogățit bibliotecile școlare, prin câștigarea concursului 

organizat de Kinder 
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Lăcașe de cult 

În comuna Ibănești sunt patru biserici ortodoxe, o biserică greco-catolică, mănăstirea și 

biserica de lemn din Lăpușna, schitul din satul Zimți, o biserică adventistă de ziua a șaptea, o 

biserică penticostală și o biserică baptistă. 

 

Biserica de lemn Sfântul Nicolae, din Lăpușna (construită în 1779) 
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2020, an de muncă susținută  

În 2020, Primăria Ibănești a avansat cu implementarea 

proiectelor mari de investiții, derulate prin fonduri europene și 

guvernamentale. 

➢ Lucrările pentru asfaltarea a 8,5 km de drumuri laterale prin proiectul “Execuție lucrări 

de modernizare a părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua 

de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș" - un proiect derulat prin 

fonduri europene. Valoarea contractului: 6.461.332 lei.  

 

Lucrări premergătoare asfaltării, în Dulcea, unde s-au ridicat și ziduri de sprijin din beton 
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În anii trecuți: predarea amplasamentelor de către Primăria Ibănești (Sebastian Farcaș, consilierul 

personal al primarului, și Marius Gliga, viceprimar) pentru începerea asfaltării în zona Isticeu 

 

 

În prezent: zona este asfaltată și a fost introdusă canalizarea 
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➢ Extinderea rețelei de canalizare, introdusă anterior în comună de-a lungul drumului 

județean și pe diferite ramuri (12 kilometri). Prin accesarea de fonduri guvernamentale, se 

lucrează la extinderea rețelei și, într-o primă etapă, s-au avut în vedere străzile care 

urmează să fie asfaltate și zona școlilor. Valoarea contractului: 3.548.327 lei.      

 

           

Lucrări pentru extinderea rețelei de canalizare în zona Școlii Gimnaziale Ibănești 

             

Lucrări în zona Isticeu 
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Zona "La Patriți"  

 

 

Montarea căminelor de canalizare 
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În paralel, am avut consultări cu locuitorii din comună pentru a puncta agenda de lucru și 

prioritățile acesteia și, în același timp, pentru a prezenta stadiul lucrărilor de asfaltare și 

canalizare. 

 

 

Consultări cu locuitorii din Isticeu 

 

Consultări cu locuitorii din Ibănești - zona intrării în comună 
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➢ S-au încheiat lucrările la proiectul Captare izvor și rețea aducțiune apă UAT 

Ibănești, derulat prin fonduri guvernamentale, ajuns în faza de recepție finală. Valoare 

contract: 3.155.955 lei. Seceta din lunile de vară, precum și creșterea numărului de 

branșări a făcut necesară suplimentarea surselor de apă la rețeaua comunală de alimentare 

cu apă potabilă. Conform studiului hidrologic, debitele celor două izvoare de pe Valea 

Fâncel sunt de 2,5 l/sec (pentru izvorul nr. 1) și de 0,90 l/sec (pentru izvorul nr. 2) și ar 

rezolva problema debitului în rețeaua de alimentare cu apă al comunei Ibănești.  

 

 

Eveniment desfășurat la Căminul Cultural din Ibănești, în perioada anterioară pandemiei 

➢ Căminele culturale din Ibănești și Ibănești Pădure vor intra în curând într-un amplu 

proces de modernizare, lucru posibil datorită accesării de fonduri europene (pentru 

Căminul Cultural din Ibănești Sat este dat în prezent ordinul de începere a lucrărilor). 

Valoarea contractului este 2.279.508 lei pentru Căminul Cultural Ibănești și 2.230.753 lei 

pentru Căminul Cultural din Ibănești Pădure. La Ibănești Pădure se va face consolidarea 

structurii de rezistență a clădirii, se vor pune grinzi metalice, acoperișul va fi înlocuit, 

clădirea va fi izolată, se vor monta instalații noi de încălzire, ventilație și climatizare și 

instalații moderne pentru stingerea incendiilor. La Căminul Cultural din Ibănești Sat se 

înlocuiește învelitoarea acoperișului, tavanul urmează să fie consolidat cu grinzi metalice, 

se vor monta instalații moderne de încălzire, ventilație și aclimatizare.  
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➢ Primăria Ibănești a accesat în 2020 finanțare pentru modernizarea sistemului de 

iluminat public, printr-un proiect depus la Administrația Fondului pentru Mediu. 

Prin această investiție, vechile lămpi vor fi înlocuite cu corpuri de iluminat LED și va fi 

implementat un sistem inteligent de telegestiune pentru monitorizarea și eficientizarea 

consumului. Acest lucru înseamnă creșterea eficienței energetice, scăderea consumului și 

a costurilor, grijă pentru mediu prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon și iluminare 

de calitate pe tot teritoriul comunei. Valoarea fondurilor accesate este de 1.000.000 de lei. 

 

 

Un an dificil 

 

Pandemia SARS CoV 2  

Instituirea stării de urgență a însemnat luarea de măsuri imediate pentru prevenirea 

răspândirii pandemiei de coronavirus, stabilite în cadrul ședințelor Comitetului Local Pentru 

Situații de Urgență Ibănești.  

Odată cu declararea stării de urgență la nivel național, care a presupus, printre altele, 

limitarea deplasărilor, am avut în vedere să venim în sprijinul persoanelor vârstnice, peste 65 de 

ani, fără aparținători - cea mai vulnerabilă categorie de populație în fața coronavirusului. A fost 

înființat un centru operativ, format din tineri voluntari, sub directa coordonare a Primăriei 

Ibănești, instruiți în legătură cu măsurile de protecție sanitară, care s-au ocupat de cumpărături 

pentru vârstnici, dar și pentru persoanele carantinate, iar în perioada sărbătorilor pascale au 

împărțit în mod organizat sfintele paști.  

Voluntarii din Ibănești: Dan Florin Alin, Dan Mădălin, Dan Mircea, Gliga Mihai, Ilic 

Maria Petronela, Molnar Beniamin Florin, Moldovan Radu Vasile, Muntean Petru Ionuț, 

Petra Florin, Suceava Alexandru Dorin, Suceava Eugen Sebastian, Todoran Florin Costel, 

Todoran Ioan Dragomir, Todoran Silvestru, Todoran Dorin, Todoran Oriana Ioana. 
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Ședință la sediul Primăriei Ibănești pentru instruirea voluntarilor 

 

 

Voluntarii împart produsele cumpărate unor persoane vârstnice din comună 
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Distribuire de mese calde persoanelor carantinate care au solicitat sprijin pe durata stării de 

urgență 

 

Pentru ca elevii să revină în siguranță în sălile de clasă, în luna septembrie, am furnizat 

școlilor necesarul de măști pentru ca fiecare copil să primească zilnic câte o mască de protecție 

de unică folosință cu trei pliuri și trei straturi. Pe lângă măștile necesare elevilor, distribuite până 

la intrarea în predarea online, am furnizat soluții dezinfectante pentru toate clasele, sălile 

profesorale, coridoarele și intrările din școli.  

Primăria Ibănești a închiriat un microbuz suplimentar, care să vină în completarea celui 

școlar, astfel încât transportul elevilor să se poate desfășura în condiții care să respecte regulile 

de pandemie și să se poată respecta orarul decalat. 

 De asemenea, s-a venit în sprijinul cadrelor didactice și al elevilor pentru derularea 

cursurilor în sistem online, prin furnizarea către școli a 30 de tablete.  
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Programul de renovare și modernizare care a atins în ultimii ani toate școlile din Ibănești a 

continuat în această vară la școala din Isticeu, unde s-a lucrat în interior, la un corp al școlii 

(holul și sălile de clasă dinspre grădiniță) și a fost amplasat un loc de joacă pentru copii. Pereții 

au fost reparați și vopsiți, s-a aplicat tencuială decorativă pentru protecția acestora și covor PVC 

pentru trafic intens. De asemenea, s-a schimbat și vechiul acoperiș (foto). 
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Locul de joacă montat la școala din Isticeu 

Primăria Ibănești a venit în sprijinul medicilor și a echipajului SMURD, prin oferirea de 

echipament de protecție (măști, mănuși, precum și combinezoane și teste rapide medicilor de 

familie).  

 

Emblema de onoare primită de echipajul SMURD Ibănești la aniversarea a 30 de ani de 

activitate SMURD în România.  
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Sprijin pentru echipajul SMURD Ibănești: prințul Dimitrie Sturdza a donat echipajului articole de 

primă necesitate pentru desfășurarea activității (dezinfectant și o mașină de spălat). În anul 2020, 

SMURD Ibănești a avut 970 de intervenții salvatoare. 

 

 

 

Iunie 2020: Inundații 

Un alt moment de încercare pe care l-am traversat anul trecut a fost perioada inundațiilor, 

care au însemnat pagube însemnate pentru gospodării, alunecări de teren, distrugeri importante 

de drumuri, podețe, șanțuri la nivelul întregii comunei. 
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Alunecare de teren în zona Dulcea (sus). Aceeași zonă, după refacerea drumului și lucrările de 

reparații (dedesubt) 
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Inundații în zona Isticeu  

 

 

Alături de reprezentații Consiliului Județean Mureș, la o subtraversare pe sub drumul  

județean din Ibănești Pădure, care a provocat pagube în timpul inundațiilor 
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Zona Pietroasa: drumul a fost complet distrus de ape (sus). Aceeași zonă,  

după lucrările de reparații.  
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Lucrările de reparații au continuat pe tot parcursul anului 2020 (și anul următor) 
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Zona “Pe Gropi” 

 

 

Zona Pârâul Mare 
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Lucrări la Micolea 

 

 

Decolmatare albie Pietroasa 
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Proiecte curente 

Capela mortuară din Ibănești  

Pe lângă pandemie, reparațiile de după inundații, precum și obiectivele mari de investiții, 

din fonduri europene și guvernamentale, au avansat lucrările la capela mortuară din Ibănești – 

care a fost adusă în stadiu de finalizare (recepție) - o investiție realizată din veniturile proprii ale 

comunei Ibănești, în valoare de 564.000 lei - și am demarat procedurile pentru construirea unei 

capele mortuare în Ibănești Pădure.  

Etapele construcției capelei mortuare din Ibănești 
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Construcția încheiată 

 

Lucrări de reconstrucție a podurilor 
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Lucrări de reconstruire a Podului lui Crăciun  
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Lucrările de construcție a Podului lui Crăciun sunt încheiate 

 

 

A fost terminată construcția Podului Tisieului 
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Cameră de cădere și capete de pod construite pe Tireu 
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Finalizarea Planului De Urbanism General 

Prin Planul de Urbanism General actualizat al comunei Ibănești, au fost introduse în 

intravilan zone noi, fiind vorba de spații în care exista intenția de construire, dar aflate în 

extravilan (înseamnă mărirea intravilanului cu 2,93 ha, rezultând un intravilan total al comunei 

de 1213,81 ha), dar și scoaterea din intravilan a unor zone în care, din cauza terenului, a 

geografiei, a amplasării, a lipsei căilor de acces nu se poate construi.  

Planul Urbanistic General (PUG) se referă la arealul în care se poate construi și, în acest 

fel, influențează direct dezvoltarea unei localități. Este cu atât mai important cu cât, în lipsa unui 

PUG valabil nu pot fi emise certificate de urbanism și autorizații de construire, ceea 

ce determină un blocaj grav pe zona de construcții, atât pentru proiecte de investiții/ afaceri, cât 

și pentru locuințe care nu pot fi începute fără autorizațiile respective.  
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Inaugurarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

După derularea tuturor procedurilor și achiziționarea aparaturii necesare, Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Ibănești și-a început 

activitatea. Astfel, cărțile de identitate ale locuitorilor comunei se fac aici, în Ibănești, la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Ibănești, vizavi de 

sediul primăriei (în clădirea fostei grădinițe) fără să mai fie nevoie de deplasare la Reghin. 
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Prima zi de lucru cu publicul și prima persoană a cărei carte de identitate a fost eliberată în 

Ibănești 

 

 



                                ROMÂNIA  

                               JUDEŢUL MUREŞ 
                              COMUNA IBĂNEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 
 

44 
 

Înrolare în Ghiseul.ro 

 

 

Primăria Ibănești a finalizat înregistrarea în Sistemul Național Electronic de Plată Online 

(S.N.E.P), ceea ce înseamnă că cetățenii își pot achita obligațiile de plată online, cu cardul, 

prin intermediul platformei Ghiseul.ro. Înrolarea Primăriei Ibănești în Ghiseul.ro înseamnă timp 

câștigat pentru locuitorii comunei, inclusiv pentru persoanele care nu au domiciliul în Ibănești, 

dar care au aici obligații de plată, eficiență crescută și reprezintă și o măsură de siguranță în 

contextul pandemiei, când se recomandă limitarea interacțiunilor și deplasărilor. 

 

Cadastrarea sistematică a comunei 

 

Cadastrarea terenurilor se va face gratuit pentru locuitorii comunei, printr-un program 

finanțat prin fonduri europene, până în septembrie 2022. În luna septembrie 2020 fost semnat 

contractul de execuție cu firma care efectuează lucrările de cadastrare în comuna Ibănești. 

Valoarea contractului semnat este de un milion de euro. 
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Via Transilvanica 

De-a lungul a 1.000 de km, traseul cultural-turistic Via Transilvanica, proiect inițiat de 

Asociația Tășuleasa Social, pune în evidență frumusețea, identitatea și istoria locurilor din țară 

prin care trece. Pitorescul zonei, tradițiile și obiceiurile noastre au pus Ibăneștiul pe harta Via 

Transilvanica.  

Am stabilit pe teren, cu coordonatorul proiectului pe județul Mureș, zonele prin care 

traseul va traversa comuna noastră, potrivite drumețiilor pe jos sau cu bicicleta, care pun în 

valoare frumusețea locurilor, obiceiurile, spiritul gospodar și ospitalitatea ibăștenilor. De-a 

lungul acestuia au fost montate 19 borne, sculptate, personalizate, la fiecare kilometru, pe 

traseul Tireu - Ibănești Pădure - Tisieu - Blidireasa - Zimți - Florești - Bucin - Poieni - stâna din 

Poiana Obârșii. Inițiatorii proiectului au salutat în mod public mobilizarea imediată din Ibănești, 

arătând că "lucrurile s-au întâmplat într-un timp absolut record". 

 

 
Bornă de pe Via Transilvanica, la intrarea în Bucin 
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Sosirea și montarea bornelor în Ibănești 
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Consultări cu producătorii locali din Ibănești 

 

 

Alături de Dora Mihai, reprezentanta Oficiului de Dezvoltare Montană din Ibănești, la o ședință de 

informare a producătorilor locali din Ibănești cu privire la beneficiile aduse de mențiunea de 

calitate facultativă “Produs montan” pe care aceștia o pot obține 
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Alegerile locale și parlamentare 

Procesul electoral s-a desfășurat în bune condiții în comuna Ibănești, la toate cele patru secții de votare, 

cu o participare de 63% la alegerile locale și 33,78% la alegerile parlamentare. 

 

Rezultate la alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Ibănești 
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Rezultate pe partide: PSD: 54%, PNL: 37%, PMP: 8%, PRO România: 1% 

 

Rezultate la alegerile parlamentare 
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Organizarea și activitatea compartimentelor de specialitate  

în anul 2020 

  

Suntem, înainte de toate, o echipă, iar proiectele și investițiile realizate reprezintă 

rezultatul muncii susținute, zilnice, a tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul 

Primăriei Ibănești.  
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Secretarul General al UAT Ibănești 

 

 

Secretarul general al comunei Ibănești, Codruța Alexandrina Dan 

Pe pacursul anului 2020, secretarul general al UAT, prin atribuțiile conferite de lege, a 

depus eforturi pentru rezolvarea tuturor problemelor de secretariat. 

➢ Au fost emise 314 dispoziții ale primarului, din care: 33 de dispoziții cu caracter 

normativ și 281 de dispoziții cu caracter individual, privind: 38 dispoziții pentru acord de 

funcționare, 151 asistență socială (ajutor social, indemnizații, alocații/ supliment, 

autoritate tutelară, asistenți personali, tichete, ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne), 

92 dispoziții cu privire la constituire comisii, promovări în grad profesional, acordare 

spor de vechime. 

➢ Au fost adoptate 77 de hotărâri de consiliu local. În urma exercitării controlului de 

legalitate, nu au existat notificări cu privire la actele administrative menționate mai sus. 

Cu privire la Legea nr. 544/2001 au fost înregistrate cinci cereri prin care au fost 

solicitate informații de interes public, la care s-a răspuns în termen legal. Cu privire la 

Legea nr.17/2014, au fost înregistrate 14 oferte de vânzare de teren extravilan. 
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Activitatea juridică 

 

 

Alina Moga, inspector asistent 

În cursul anului 2020 activitatea juridică a constat in: 

➢ Reprezentare în fața instanțelor de judecată și a notarilor a UAT Ibănești  

➢ Formularea de acțiuni în instanță, cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări și 

apeluri 

➢ În decursul anului 2020 au existat un număr de 5 procese, dintre care 4 se află în curs de 

judecare, iar pentru unul din ele reclamanta a renunțat la judecată. 

➢ Cele 4 aflate pe rol, au ca obiect: plângere împotriva Hotărârii Comisiei Județene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate, plângere împotriva încheierii de carte funciară, acțiune 

în răspundere delictuală respectiv fond funciar. 

➢ În ceea ce privește activitatea de executare silită, în anul 2020 s-au emis: 52 de titluri 

executorii, 154 de somații, o poprire. 

Activitatea de executare a fost sistată pe aproape întreg anul 2020 din cauza stărilor de urgență, 

respectiv a stărilor de alertă, majoritatea documentelor emise în decursul anului 2020 au fost 
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generate înainte de instaurarea stării de urgență, iar câteva au fost generate la sfârșitul anului 

pentru a împiedica prescrierea unor sume de bani. 

Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

Ancuța Man, inspector principal  

Pe parcursul anului 2020, au fost eliberate 66 certificate de urbanism din care 14 pentru locuințe, 

iar celelalte pentru branșamente, dezmembrari si alipiri de terenuri. 

Autorizațiile de construire au fost în număr de 8, din care 2 pentru modernizare camine culturale, 

3 branșamente electrice, 1 imprejmuire, 1 reparații drumuri distruse de inundații, 1 pentru statie 

de baza STS.  

Din cauza modului greoi de lucru cu Consiliul Județean (acordarea de către arhitectul sef de 

avize negative), nu s-au acordat autorizații de construire, motiv pentru care Primăria Ibănești a 

pierdut 10.000 de lei, taxe aferente acestora. 
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Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol 

 

Ioana Cazac, inspector superior  

 

Elena Maria Pop, inspector principal 
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Grigore Blaga, consilier superior 

În anul 2020 s-au înregistrat la compartimentul registratură 13.705 documente de intrare-

ieșire. 

S-a încercat în permanență menținerea unor bune relații de colaborare și informare atât cu 

cetățenii din comuna Ibănești, cât și cu cetățenii domiciliați în alte localități. 

Compartimentul Registrul Agricol este un compartiment funcțional al Primăriei Ibănești, aflat 

în subordinea Secretarului. Activitatea se desfășoară în paralel atât pe suport de hârtie, cât și 

electronic. Ca o sinteză a activității registrului agricol pentru anul 2020, în cadrul 

compartimentului agricol: 

➢ s-a acordat sprijin pentru întocmirea a 300 de dosare pentru obținerea subvenției APIA 

➢ s-au eliberat 1.410 adeverințe din registrul agricol cetățenilor, pentru diverse solicitări: 

APIA, Electrica, stabilire domiciliu, stabilire reședință, înscrierea posesiei terenurilor în 

Cartea Funciară, intabulări, obținerea  ajutorului social, a burselor sociale, rechizite 

școlare, ajutor de încălzire, etc. 

➢ s-au întocmit 44 de procese verbale de verificare existență produse, în vederea obținerii 

de atestate și carnete de producător 
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➢ s-au eliberat 44 de atestate de producătors-au eliberat 38 de carnete de comercializare a 

produselor agricole 

➢ s-au înregistrat 23 de contracte de folosință cu titlu gratuit a terenurilor agricole și un 

contract de arendă 

➢ s-au eliberat 88 de certificate pentru notarea posesiei în Cartea Funciară, emise în baza 

documentațiilor cadastrale de specialitate. 

 

Compartimentul achiziții publice 

 

Delia Gliga, consilier superior 

Pe parcursul anului 2020 s-au încheiat contracte de lucrări în număr de: 

➢ 19 contracte, în valoare totală de 2.452.016,02 lei 

➢ 8 contracte pe bază de factură sau comandă în valoare totală de 39.301,39 lei 

➢ 4 contracte de susținere financiară în valoare totală de 20.500 lei 

➢ 1 contract de racord electric 3.396,76 lei 

➢ 1 contract de proiectare 7.6576,5 lei 

Contracte de furnizare: 
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➢ 15 în valoare totală de 134.514,61 lei 

➢ 154 pe bază de factură sau comandă 605.040,95 lei 

Contracte de servicii: 

➢ 59 contracte în valoare totală de 823.834,45 lei 

➢ 41 contracte pe bază de factură sau comandă 582.533,86 lei 

➢ 1 contract de concesiune apă  

➢ 1 contract de închiriere a stâlpilor aparținând Electrica, în valoare totală de 3.485,46 lei 

 

Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe 

 

Roxana Ioana Mircea și Alina Florina Farcaș, inspectori principali 

La nivelul anului 2020, situația încasărilor și a debitelor este următoarea: 

➢ Venituri: total încasări 11.673.325 lei, debite 7.557.736 lei, rămășițe 147.899 lei 

➢ Total plăți: 12.543.028 lei  

- Salarii 2.808.974 lei 

- Bunuri și servicii 2.638.128 lei 

- Asistență socială 315.348 lei 
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- Burse și asociații 1.158.736 lei 

- Fonduri FEADR 1.325.713 lei 

- Susținere din bugetul AFIR pentru proiectele PNDR 1.008.523 lei 

- Fondul de intervenție la dispoziția guvernului 2.504.094 lei (pentru repararea 

drumurilor afectate de inundații) 

- Investiții 817.154 lei (acoperișul școlii din Isticeu, construirea capelei, modernizarea 

iluminatului stradal, construire zid de sprijin etc). 

➢ Deficit 869.703 lei 

➢ Bugetul SPAC   

- Încasări 388.476 lei 

- Plăți 379.355 lei din care: salarii 256.692 lei, bunuri și servicii 122663 lei 

- Excedent SPAC 9.121 lei 

Serviciul impozite și taxe 

 

Zaharie Gliga, referent superior, și Nicoleta Gliga, inspector superior 

Pentru anul 2020 s-au emis:  

➢ Certificate de atestare fiscală   - 794  

➢ Declarații impunere auto - 371 

➢ Procese verbale de radiere auto - 293  
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➢ Declarații impunere/ (rectificative) clădiri – 414  

➢ Declarații impunere/ (rectificative) terenuri - 650     

➢ Chitanțe de încasări - 3285 

➢ Chitanțe încasări prin POS -76  

➢ Foi de vărsământ la Tezorerie - 744 

Procentul total de încasări: 77,37% 

Compartimentul consilier personal al primarului 

 

Sebastian Farcaș Irimie și Adina Gruia, consilieri personali  

Implementarea proiectelor realizate prin fonduri europene și guvernamentale care se 

derulează la nivelul comunei, referitoare la lucrările de asfaltări, extinderea rețelei de canalizare, 

capatare și aducțiune izvor și reabilitarea căminelor culturale, precum și cele pentru repararea 

drumurilor afectate de inundații au fost coordonate și supervizate în cadrul acestui compartiment. 

Au continuat procedurile, începute încă din 2015, pentru trecerea drumurilor forestiere în 

proprietatea comunei - pentru Tisieu și Fătăciunița se lucrează la documentația pentru obținerea 

avizului de la Romsilva, iar pentru Tireu și Pietroasa s-au reactualizat documentațiile și 

hotărârile de consiliu local pentru a fi retrasmise Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
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Compartimentul Stare civilă 
 

 
 

În anul 2020 au fost întocmite:  

➢ 11 acte de căsătorie și 44 acte de deces (față de 28 de acte de căsătorie și 45 de deces în 

2019). 

➢ Mențiunile de stare civilă în cursul anului 2020 au fost un număr de 702 care au fost operate 

în registrele corespunzătoare și transmise la exemplarul III și UAT-urilor competente. 

➢ Au fost eliberate: 43 de certificate de naștere, 49 de căsătorie și 69 de deces la cererile 

cetățenilor din motive de deteriorare sau pierdere. 

➢ Au fost eliberate 10 livrete de familie pe baza încheierii căsătoriei. 

➢ Buletinele statistice au fost completate și înaintate lunar la Direcția Județeană de Statistică 

Mureș în număr de 11 buletine statistice pentru căsătorie şi 44 de buletine statistice de deces. 

➢ Au fost înaintate 3 livrete militare la Centrul Militar Județean Mureș și borderourile cu 

BI/CI către S.P.C.L.E.P.-urile competente. 

➢ Au fost primite 10 sentinţe judecătoreşti de divorț (față de 9 în anul precedent) 
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Serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor 

 
 

 
Ancuța Neag – inspector principal 

➢ La nivelul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Ibănești au fost 

preluate cu respectarea art. 50 din H.G. nr. 1375/2006 un număr de 50 cereri pentru 

eliberarea cărților de identitate (48 pentru eliberarea CI, 2 cereri pentru stabilirea reședinței). 

➢ Au fost preluate 48 de imagini pentru eliberarea actului de identitate. 

➢ În cazul soluționării cererilor de eliberare a actelor de identitate, Registrul Național de 

Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.). a fost actualizat astfel: 

- 13 schimbări de domiciliu; 

- 3 schimbări de nume; 

➢ S-au eliberat cărțile de identitate solicitantului care a semnat de primire pe cererea pentru 

eliberarea actului de identitate și s-a transmis situația la B.J.A.B.D.E.P. Mureș pentru 

actualizarea datei înmânării (28 de C. I.  pentru luna noiembrie și 22 de C.I. pentru luna 

decembrie). 

➢ Au fost operate în R.N.E.P.  4 comunicări de naștere, o comunicare de modificare de 

naștere și 13 comunicări de deces. A fost înregistrată o comunicare referitoare la divorțul 

persoanelor și operată în R.N.E.P. 
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➢ În perioada analizată la nivelul S.P.C.L.E.P. Ibănești a fost soluționată o cerere care face 

obiectul Regulamentului U.E. nr. 679/2016, comunicându-se date despre două persoane. 

➢ Întocmirea și transmiterea la D.J.E.P. Mureș a situațiilor lunare respectiv: 

- Statistica de evidență a persoanelor pentru lunile noiembrie (19.11.2020) și decembrie 

(14.12.2020) 

- Centralizatorul cazurilor de punere în legalitate pe linie de evidență a persoanelor de 

etnie rromă (16975/27.11.2020 și 17001/31.12.2020); 

- Tabelul cu persoanele al căror domiciliu este pe raza de competență a serviciului 

nostru al căror deces a fost înregistrat în R.N.E.P. (16978/27.11.2020 și 

17001/31.12.2020); 

- Extinderea programului de lucru cu publicul în săptămâna premergătoare scrutinului 

după cum urmează: 5.12.2022 – 0800-1600 și  6.12.2020 – 700-2100. În această perioada 

a fost preluată o cerere privind eliberarea actului de identitate. Conform radiogramei 

nr. 3324904 din data de 02.12.2020 a D.E.P.A.B.D. București, s-a întocmit și 

comunicat situația activităților desfășurate privind eliberarea cărților de identitate și 

stabilirea reședințelor înscrise în actul de identitate în perioada sus-menționate. 

 

Compartimentul de asistență socială și resurse umane 

 

 

În anul 2020, activitatea compartimentului s-a desfășurat în felul următor: 
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➢ dosare de ajutor social: acordări - 9 dosare; modificări - 2 dosare, suspendări - 1 

dosar, repuneri - 0 dosare, încetări- 6 dosare. La data de 31.12.2020 sunt în plată 36 

dosare.  

➢ s-au acordat 41 de alocații de stat, 22 indemnizații creștere copil, 15 stimulente 

creștere copil. Dosare de alocație de susținere a familiei: acordări - 13 dosare, 

modificări - 14 dosare, încetări -12 dosare, suspendări - 0 dosare. La data de 

31.12.2020 sunt în plată 58 dosare. 

➢ s-au primit 142 cereri pentru O.U.G. nr. 133/2020 privind stimulentul educațional. S-

au soluționat 19 cereri pentru acordarea stimulentului educațional, sub formă de 

tichete sociale. 

➢ s-au efectuat 62 de anchete sociale: opt privind divorț cu minori, exercitarea 

drepturilor părintești, stabilirea domiciliului minorului și pensie de întreținere, o 

anchetă și două raportări privind situația copiilor care nu frecventează cursurile 

unității de învățământ și 53 pentru anul școlar 2020-2021 privind acordarea burselor 

școlare și rechizite. 

➢ s-au soluționat următoarele cereri: una pentru ajutor de înmormântare, trei pentru 

ajutoare de urgență, două pentru acordarea cardului legitimație de parcare pentru 

persoanele cu handicap, 18 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în 

perioada sezonului rece, șapte pentru angajarea cu contract individual de muncă a 

asistentului personal a persoanei încadrate în grad de handicap grav cu asistent 

personal. La data de 31.12.2020 se află în plată 22 de asistenți personali. S-au 

soluționat șase cereri pentru acordarea indemnizației lunare persoanei încadrată în 

grad de handicap grav cu asistent personal. La data de 31.12.2020 se află în plată 15 

beneficiari.  

➢ s-au întocmit anchete sociale și situații privind persoanele carantinate sau infectate cu 

Coronavirus (Covid-19) comunicate de Departamentul pentru Situații de Urgență, 

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției din Județul Mureș. 

➢ s-au întocmit situația beneficiarilor în vederea implementării Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD, lista cu beneficiarii tichetelor de masă 
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caldă - 190 de carduri distribuite și ai Ordonanței de Urgență nr. 78/2020 privind 

necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizat – 733 de 

cutii distribuite. 

 

Biblioteca Ibănești 

 

Nicoleta Man, bibliotecar, înregistrează povești pentru copii 

 

Pandemia a afectat puternic activitatea bibliotecii, deoarece activitățile pe care le 

organizează se bazează pe prezența publicului. Căutând soluții pentru a ține aproape copiii, 

Nicoleta Man - bibliotecar a inițiat proiectul ”Povești de noapte bună”, care a constat în citirea de 

către aceasta a unor povești care le-a înregistrat audio cu telefonul apoi le-a prelucrat video 

rezultând filmulețe atractive pentru copii și nu numai. Filmulețele au fost postate seara pe contul 

de socializare al bibliotecii. Cel mai vizionat filmuleț a fost Legenda Mureșului și a Oltului care 

a adunat 1226 de vizualizări. 
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Compartimentul Cultură 

 

 

Dorina Farcaș, referent, în timpul unei activități de promovare a valorilor locale, anterioară 

pandemiei 

În anul 2020, activitatea culturală a fost puternic afectată de pandemie. Totuși, până la 

debutul acesteia, căminul cultural Ibănești a fost închiriat de cinci ori, sala festivă de la Isticeu a 

fost închiriată de șase ori, Căminul Cultural Ibănești Pădure de două ori, iar căminul Cultural 

Dulcea de trei ori.   

De Dragobete, Dorina Farcaș, referent, a participat la o șezătoare la Centru de îngrijire a 

vârstnicilor din Târgu Mureș. 
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Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență 

În anul 2020 pe raza Comunei Ibănești s-au înregistrat 22 de intervenții ale S.V.S.U. Ibănești. 

 

 

Florin Petra, șef S.V.S.U, în timpul acțiunilor de salvare a unor pui de urs 
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➢ 17 intervenții la incendii (de horn, de vegetație, la locuințe și anexe și un început de 

incendiu) 

➢ 2 intervenții la inundații 

➢ 1 intervenție la accident auto, două intervenții pentru salvarea unor animale sălbatice 

➢ În comuna Gurghiu, a avut loc o intervenție la incendiu și alte cinci în comuna 

Hodac. S.V.S.U. Ibănești a participat la livrarea de alimente persoanelor aflate în 

izolare pe perioada pandemiei.  

Dotări: o mașină cu apă și spumă, două furtune de înaltă presiune, zece furtune de joasă 

presiune, zece echipamente individuale de intervenție, două motopompe. În S.V.S.U. 

Ibănești activează 16 voluntari. 

Serviciul Administrativ 

 

➢ S-au executat activități specifice de deszăpezire și împrăștiat material antiderapant  

➢ S-au efectuat lucrări de curățare a vegetației de-a lungul drumurilor și străzilor din 

comună.  

➢ Intervenții în timpul perioadei de inundații 
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➢ Dezinfectarea străzilor și a zonelor circulate în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii 

coronavirusului. 

 Serviciul are în dotare un buldo-excavator, un autogreder și un utilaj pentru curațirea căilor de 

acces, achiziționate în anii anteriori prin fonduri europene. Utilajele sunt folosite pentru curățarea 

șanturilor, podețelor, repararea și îndreptarea drumurilor, astuparea gropilor. 

*** 

Se anunță în continuare un an 2021 dificil, cu multe provocări. În același timp, este un an de 

muncă, de finalizare a unor proiecte mari de investiții, stabilite împreună cu locuitorii comunei.  

Dar am toată încrederea - în echipa cu care lucrez, în oamenii 

din Ibănești, în spiritul lor responsabil și gospodăresc.  

Proiectele și munca depusă la nivel de administrație locală au 

nevoie de sprijinul și de implicarea directă a locuitorilor: curățenia 

comunei, înfrumusețarea și îngrijirea acesteia, siguranța împotriva 

inundațiilor prin curățarea șanțurilor, împotriva incendiilor prin 

respectarea măsurilor de prevenire a acestora (curățarea hornurilor, 

nepracticarea incendiilor de vegetație) stau în puterea fiecăruia 

dintre locuitori.  

Numai printr-un parteneriat activ, real și deschis, prin comunicare administrație locală - 

cetățeni și invers putem avansa proiectele de dezvoltare pentru comună și putem construi 

împreună altele noi, în acord cu nevoile comunității noastre. 

Cu respect, 

Dan Vasile Dumitru 

Primarul Comunei Ibănești 


