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_________________________________________________________________________________ 

 
        PROCES-VERBAL 

            Nr. 111 /07.01.2016 
 
  Încheiat cu ocazia desfăşurării  şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Ibăneşti, şedinţă care a avut loc în data de 07.01.2016, convocată în baza prevederilor Dispoziţiei nr. 

1/2016 emisă de către domnul Dan Vasile-Dumitru, primarul comunei Ibăneşti.   

  La şedinţă sunt prezenţi zece consilieri.  Lipseşte domnul Farcaş Dorin-Ioan, învoit şi 

domnul Todoran Mircea A.C. Mai participă doamna Gliga Delia-Maria şi Gliga Ramona-Maria, 

angajate ale primăriei.  

  Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă, declară şedinţa deschisă, apoi prezintă 

ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 a secţiunii de 

dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent; 

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

anii 2013 şi 2015. 

Preşedintele de şedinţă, supune la vot ordinea de zi  care se aprobă în unanimitate cu 10 

voturi „pentru”.  

Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă întreabă dacă are cineva obiecţii cu privire 

la procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se aprobă în unanimitate cu 10 voturi 

„pentru”. Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile. 

 

I. 

Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi apoi 

dă cuvântul doamnei Gliga Delia-Maria, contabil, care prezintă  proiectul de hotărâre privind 

acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 

precedent.   

            Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt ceva 

obiecţiuni sau discuţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat de către doamna Gliga Delia-Maria.      

                       Domnul Bloj Cosmin, consilier local întreabă: “Am plătit mai mult sau.... ?”  
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                      Doamna Gliga Delia-Maria spune că nu am plătit mai mult, e excedent nu e deficit. La 

sfârşitul anului 2014 noi am încheiat cu un excedent, bani care i-am primit pe “Măsura 322, dar nu se 

văd în execuţia pe 2015 pentru că e un excedent. În execuţia pe 2015 se văd numai veniturile din 2015 

şi cheltuielile, acesta e un venit aferent anului 2014 şi de aceea trebuie  să se regularizeze la zi.  

 Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre şi se votează în unanimitate cu 10 voturi “pentru”.              

 

          HOTARAREA NR. 1/2016  

 II. 

Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă prezintă punctul 2  de pe ordinea de zi şi dă 

cuvântul  doamnei Gliga Delia-Maria, contabil, care dă citire proiectului de hotărâre privind utilizarea 

excedentului bugetar al comunei Ibăneşti din anii 2013 şi 2015. 

  Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă spune că, temporar dacă va fi nevoie se iau 

din banii aceia şi se folosesc iar când s-au încasat se pun înapoi. 

  Domnul Murar Ioan Zaharie, consilier local întreabă : „Dacă se mai investeşte ceva se 

poate suplimenta” 

  Domnul Gliga Petruţ, viceprimar spune că nu se poate suplimenta, vine bugetul pe anul 

2016, astea sunt numai goluri de casă, împrumut. 

  Doamna Gliga Delia-Maria spune că aceştia sunt banii care au rămas iar în cazul în care 

primăria rămâne fără bani se împrumută din acei bani. 

  Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă spune că până la limita asta te poţi 

împrumuta, din banii care au rămas de anul trecut.   

 Întrucât nu sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre şi se votează în unanimitate cu 10 voturi “pentru”.              

 

          HOTARAREA NR. 2/2016 

  

  Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă, în completare faţă de ordinea de zi 

aduce la cunoştinţa consilierilor locali faptul că Primăria din Gurghiu ca răspuns la solicitarea 

consiliului local Ibăneşti privind trecerile de pietoni din localitatea Gurghiu, comunică faptul că acest 

drum este al Consiliului Judeţean şi că numai Consiliul Judeţean prin Direcţia de Drumuri hotărăsc 

asupra lucrărilor care se fac, iar hopurile şi trecerile au fost aprobate de către CJ Mureş dar la 

propunerea organului local, deci primăria, consiliul local Gurghiu au propus toate hopurile şi trecerile 

de pietoni dar ei nu le mai pot modifica decât ceilalţi.   
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 Domnul Matei Eugen, preşedinte de şedinţă dă citire solicitării domnul Frandeş 

Florea, consilier local domiciliat în comuna Ibăneşti, sat Tireu, nr. 45/A, care cere în următoarea 

şedinţă de consiliu local să se prezinte situaţia juridică a drumului forestier Tireu, comuna Ibăneşti şi în 

special privind: 

1. Data preluării drumului forestier Tireu în administrarea Romsilva prin Ocolul 

Silvic Fâncel, şi acte în acest sens; 

2.  Dacă s-au făcut demersuri de preluare în administrarea consiliului local şi în ce 

au constat acestea; 

3. Care a fost actul prin care în urmă cu 6 ani primăria şi consiliul local nu au 

preluat drumul forestier în administrarea consiliului local. 

         

          

           Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                    Matei Eugen                               

 

 

 P. SECRETAR, 

                                                                                                 Pop Elena-Maria 
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