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                                 Proces-verbal 

                                             Nr. 9256 din 22 septembrie 2016 

 
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş 

care a avut loc în data de 22 septembrie 2016.  

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

motivat, domnul Gliga Marius-Cristian.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită.  

           Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local 

al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 22.09.2016, 

orele 16,15 la sediul primăriei, cu următoarea, 

ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului de credite interne 

şi bugetului de venituri proprii pe anul 2016, al Comunei Ibăneşti. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, supune la vot ordinea de zi 

care se  aprobă cu 12 voturi „pentru”.             

            Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, 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, Todoran Codruţa-Alexandrina, înformează că proiectul de 

hotărâre de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate. 

La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local, bugetului de credite interne şi bugetului de venituri proprii pe 

anul 2016, al Comunei Ibăneşti. Domnul primar prezintă raportul compartimentului de 

resort, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Discuţii: 

Domnul primar, Dan Vasile-Dumitru, informează consilierii în legătură cu proiectul pe 

“măsura 322”, a fost ultima vizită în teren şi totul a fost bine. 
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Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: În legătură cu banii pentru columbofili, am participat 

la o premiere a columbofililor, e o treabă bună, au o activitate frumoasă. Ar trebui iniţiate 

şi încurajate astfel de activităţi. 

Domnul Bloj Cosmin spune că la Atletic Kidss, Gurghiu, sunt şi copii din Ibăneşti şi ar 

trebui sprijiniţi şi ei. 

Domnul Primar propune să solicite şi ei sprijin.  

Domnul Primar precizează că parcurile vor fi reluate în primăvară. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian, propune să se instaleze la Tabăra Lăpuşna, 

tobogane pentru copii. 

Domnul Matei Florin spune că trebuie să fie stimulaţi şi copiii. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Trebuie făcute investiţii la Lăpuşna, să se simtă 

copiii bine. Remarcă faptul că restul investiţiilor, erau necesare. 

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

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

Se adoptă Hotărârea nr. 40/15.09.2016 

 

Alte discuţii 

 

    Actualizarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

Domnul primar informează consilierii că în urma alegerilor locale din iunie 2016, 

trebuie actualizat comitetul local pentru situaţii de urgenţă, deoarece în comitet erau patru 

consilieri locali din care a mai rămas unul, în persoana domnului Todoran Mircea Alin 

Cristian. Domnia sa solicită consilierilor să facă trei propuneri. 

Domnul Bloj Cosmin, îl propune pe domnul Petra Zamfir şi remarcă faptul că din 

Ibăneşti sat este membru domnul Todoran Mircea Alin Cristian iar ceilalţi membrii ar trebui 

desemnaţi din celelate sate.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan îl propune pe domnul Todoran Ionel-Dumitru. 

Domnul Dan Ioan îl propune pe domnul Gliga Olimpiu. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, supune la vot cele trei 

propuneri care se votează în unanimitate cu 12 voturi “pentru”. 

  Adresa Şcolii Gimnaziale Ibăneşti 
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Domnul primar, prezintă adresa Şcolii Gimnaziale Ibăneşti prin care se solicită 

conform prevederilor OMENCS nr.5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea  consursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct  din unităţile de învăţământ preuniversitar, desemnarea a doi reprezentanţi care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala 

Gimnazială Ibăneşti. 

Deoarece domnul Primar este incompatibil să numească cele două persoane 

propune consilierilor să-i desemneze.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian, propune pe domnul Gliga Marius Cristian şi 

pe doamna Todoran Alina Elena. 

Preşedintele de şedinţă, supune la vot cele două propuneri, care se votează în 

unanimitate cu 12 voturi “pentru”. 

 

   Sesizare 

Domnul Primar, prezintă sesizarea familiilor: Chirteş Camelia şi Ioan, Păun Maria şi 

George, Matei Vasile şi Leontina, Todoran Dănuţ şi Maria, şi familia Dan Vasile, vecini cu 

Morar Aurelia, prin care solicită luarea unor măsuri pentru remedierea  situaţiei în care se 

află cu privire la focarul de infecţie pe care l-au creat în propria lor ogradă. 

Consilierii propun să fie somată să facă curăţenie. O somaţie cu termen. 

Doamna Todoran Alina Elena propune să se apeleze la un psiholog care să discute 

cu ele. 

  Despre lemne 

Domnul Bloj Cosmin doreşte să ştie care este situaţia cu lemnele de foc, dacă a 

fost licitaţie. 

Domnul Petra Zamfir spune că doar la prestări servicii. 

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

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

       Ciorăneanu Ştefan                Todoran Codruţa-Alexandrina 


