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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr. 3.956  din  27.04.2018 
  

 

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

loc în data de 27 aprilie 2018. 

            La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsește domnul 

viceprimar Gliga Marius Cristian, domnulTodoran Mircea-Alin-Cristian și domnul Dan Niculae - 

învoit. În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

            La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: Todoran Doris și Man Nicoleta-Lenuța.  

            Şedinţa este condusă de către domnul primar, Dan Vasile-Dumitru. 

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

Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 27.04.2018, orele 15:30 la sediul Primăriei 

Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Arva 

Veronica-Loredana; 

 2. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Ciurba Maria; 

 Domnul primar completează ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre: 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a sediului Asociației 

Comunelor din România; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului concursului de poezie patriotică ,,Sunt 

suflet din sufletul neamului meu”; 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi cu completările ulterioare care se aprobă în 

unanimitate cu 10 voturi ,,pentru”. 

        Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se 

adoptă cu 10 voturi „pentru”. 

      Proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 
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       La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind angajarea în funcția 

de asistent personal a numitei Arva Veronica-Loredana; 

Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind angajarea în 

funcția de asistent personal a numitei Arva Veronica-Loredana. 

Nefiind discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 

10 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 33 din 27.04.2018. 

          

      La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind angajarea în funcția de 

asistent personal a numitei Ciurba Maria; 

Domnul primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.  

Nefiind discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 

10 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 34 din 27.04.2018. 

 

 

      La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării cu 

titlu gratuit a sediului Asociației Comunelor din România; 

Domnul primar Dan Vasile-Dumitru aduce la cunoștința consilierilor faptul că în urmă cu 

câțiva ani în anul 2004, a fost aprobată aderarea comunei Ibănești la Asociația Comunelor din România 

și tot atunci a fost aprobat și statutul acesteia, în care se prevede că filialele județene au stabilit ca 

sediul lor să fie la primăria unde-și desfășoară activitatea primarul care este ales președintele filialei. 

Întrucât, domnul Dan Vasile Dumitru – a fost ales președintele Filialei Județene Mureș a AcoR, sediul 

filialei trebuie să fie în clădirea primăriei, acum se modifică actele și anume componența consiliul 

director . Domnul primar le reamintește faptul că au fost de acord o dată, să aderăm și de asemenea și 

cu sediul ați fost de acord iar acum s-a propus proiectul de hotărâre pentru a se lua hotărârea 

consiliului local pentru a fi dusă la Judecătorie. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi 

”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 35 din 27.04.2018. 
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La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului 

concursului de poezie patriotică ,,Sunt suflet din sufletul neamului meu; 

Domnul primar Dan Vasile-Dumitru  prezintă faptul că domnișoara Man Nicoleta-Lenuța, 

bibliotecară dorește să organizeze un concurs de poezie și a întocmit un regulament pe care o roagă să-

l prezinte. 

Domnișoara Man Nicoleta-Lenuța, prezintă consilierilor raportul de specialitate după care 

Regulamentul concursului.  

Fiind vorba de acordarea unor premii în valoare totală de 2200 lei,  domnul consilier, Matei 

Florin dorește să știe dacă sunt prevăzuți  bani în buget pentru acordarea acestor premii. 

Domnul primar îi raspunde afirmativ, deoarece, prin dispoziție, a fost cuprinsă suma în buget 

iar dispoziția  o să fie ratificată la următoarea ședință.  

Domnul primar solicită lămuriri referitoare la aria de acoperire a concurenților, că a înțeles că e 

restrânsă aria concurenților doar în România și Republica Moldova. Țara noastră are încheiat cu 

Uniunea Europeană un acord prin care nu avem voie să restricționăm în niciun fel celelate state 

membre. 

Man Nicoleta spune că a considerat că, fiind anul Marii Uniri, noi la 1918 ne-am unit cu 

Moldova  nu ne-am unit cu celelate state membre ale uniunii. 

 Domnul primar spune că ideea este să nu ne fie notificată hotărârea de către Instituția 

Prefectului din acest motiv. 

Doamna consilier, Anton Alina spune să fie vorbitor de limba română; 

Au loc discuți despre regulament. 

Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan dorește să afirme faptul că este un lucru bun dar pentru 

unii dintre subiecții la care se referă acest concurs, condițiile sunt puțin cam drastice, pot participa și 

copii de la clasele pregătitoare, clasa I să învețe 3 poezi patriotice de Coșbuc este cam mult, ar fi putut 

aici să pregătească o poezie. De ce? În primul rând lucrarea este făcută cam târziu, noi suntem deja la 

sfârșitul lunii după care vine 1 mai, mini vacanță, cei din clasele a II-a și a VI-a sunt cu testarea 

națională și nu au timp să pregătească poezii, mă gândeam să pregătească o pezie anume. După cum 

ne-ai spus aici, concursul vrea să sărbătorească pe Coșbuc, 100 de ani de la moartea lui. S-ar fi putut să 

se prezinte de către participanți orice poezie nu neapărat de Coșbuc, Coșbuc are poezii deosebite dar și 

deosebit de lungi, un copil de clasa I, II să îți învețe atâta, sunt lungi, condițiile să fie mai ușurate 

pentru această secțiune.  
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Man Nicoleta spune că juriul alege din opere, de aceea sunt 3 poezii, s-a gândit pentru ca juriul 

să aibă de unde alege și că în regulament este specificat faptul că un elev poate să recite un fragment 

dintr-o poezie. 

Au loc discuții despre regulament. 

Se discută problema suprapunerii concursului cu sărbătoarea Ispasul, Ziua Eroilor când preoții 

ies la cruci dar până la ora 14:00 preoții au terminat și se poate începe concursul.  

Matei Florin:,,Atunci din juriu fac parte și preoții din comună?,, 

Domnul primar:,,Și profesorii.,, 

 Man Nicoleta:,, La secțiunea creație m-am gândit să facă parte din juriu preoții din comună iar 

la interpretare profesorii de limbă română care sunt pensionari,, 

Domnul primar sugerează să fie o variantă în sensul să fie prezența virtuală și a celor din 

Republica Moldova, să fie transmisie, live, pentru cei din Moldova dacă se dorește să fie antrenați și 

cei din Republica Moldova.  

Man Nicoleta spune că s-a gândit să participe la secțiunea creație dacă nu se pot deplasa până 

aici, la Ibănești, pentru asta sunt două secțiuni, fiecare poate să aleagă. 

Domnul primar spune că se poate oferi varianta aceasta să fie transmisiune live, pe skype, pe 

un monitor să fie interpretată.  

Domnul consilier, Matei Florin: ,,Să avem grijă  de sonorizare să fie asigurată deoarece 

contează foarte mult intonația pe de altă parte și la poezie, să ne gândim la sonorizare și să ne gândim 

unde stau, de acasă să interpreteze?,,. 

Domnul primar:,,Să fie cineva care să asigure condițiile și să se ocupe și acolo, de unde o să fie 

transmisă.,, 

Domnul primar dorește să facă o observație și anume profesorii pensionari au o optică foarte 

diferită de copii, să fie puși în juriu profesori, învățători mai tineri, mai apropiați de viziune, de 

gândire.,, 

Man Nicoleta: ,,La secțiunea de creație? Sau la amândouă secțiuni? Să propuneți 

dumneavoastră, eu m-am gândit doar,, 

Domnul consilier, Matei Florin:,,Ar trebui să avem grijă dacă ne raportăm la cei din comună  ar 

putea fi condamnați pe de altă parte de către părinți, pentru că așa se întâmplă, De ce copilul meu?,, 

Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan spune că profesorii din școli nu ar trebui să fie în juriu 

deoarece se poate intrpreta, de aceea ar fi bine să fie cadre didactice care sunt în pensie pentru că știu 
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cum ar trebui să fie prezentate iar în cadrul juriului chiar din cadrul primăriei să fie un reprezentant. 

Domnul consilier, Matei Florin îi dă dreptate domnului primar în ceeace privește un juriu cu o 

generație mai tânără. 

Au loc discuții în legătură cu regulamentul și cu locația concursului. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi 

”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 36 din 27.04.2018. 

  

 

 

Alte discuii și diverse 

 

Domnul primar prezintă cererea depusă de către domnul părinte, Romanți Călin, de la Parohia 

Ortodoxă  Isticeu care solicită un sprijin financiar pentru a termina lucrările începute din anul 2017 

(strane la biserică). Domnul primar întreabă dacă sunt de acord cu ce au stabilit și citește răspunsurile 

care s-au făcut către celelalte parohii: ,,Consiliul local va acorda un sprijin financiar în măsura 

posibilităților financiare, însă comuna se află în momentul de față în situația de a face împrumut banar 

pentru implementarea proiectelor aflate în derulare. 

Consiliul local va oferi sprijin financiar în situațiile deosebit de importante pentru parohie, iar 

pentru acestea solicitantul trebuie să contribuie din surse proprii cu mai bine de jumătate din costul 

investiției pentru care solicită sprijin; să prezinte situațiile de lucrări efectuate și în cazul în care se află 

în imposibilitatea finalizării investiției din lipsă de bani, consiliul local va  acorda sprijin în limita 

fondurilor disponibile. 

De asemenea, pentru susținerea lucrărilor pentru care solicitați  sprijin este important să existe 

și contribuții din partea enoriașilor, în acest fel Consiliul local va aprecia și el gradul de implicare a 

enoriașilor pentru a-și forma o părere despre importanța investiției pentru aceștia,,.Dacă cetățenii nu 

contribuie cu nimic înseamnă că nu este importantă investiția. 

Domnul primar prezintă consilierilor faptul că o să fie trimisă o delegație din comună, de tineri 

în Zagare, Lituania. Doamna consilier, Anton Alina este interesată dacă seare în vedere un parc, în 

zona Isticeu. Domnul primar răspunde afirmativ, s-a gândit să fie făcut la Isticeu în spate la sala de 

manifestații, unde este spațiul verde. 

Domnul primar prezintă cazul referitor la parcarea și locul de joacă pentru copii din zona 

Ibănești Pădure, amintind  faptul că a vorbit cu preotul de la Ibănești-Pădure și a fost foarte interesat și 

de acord cu parcare și un spațiu pentru parc, terenul o să fie dat în superficie, și pentru capelă și o să 

urmeze procedurile, hotărâre de consiliu local, dezmembrare etc.  dar terenul de la parc între drum și 

cămin o să fie contra cost. 

Au loc discuțiii despre asfaltare. 
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Domnul consilier, Gliga Olimpiu ridică problema unor străzi cu puțuri de apă..iar domnul 

primar îi spune că s-a făcut inventarul străzilor în ce stare sunt, unde trebuie făcute șanțuri, băgate 

tuburi, la Macovești o să băgăm apa mai întâi. 

Domnul consilier, Matei Florin întrabă dacă se știu mai multe cazuri de oameni care au fost 

identificați că au plătit taxa la apă și încă nu sunt racordații? 

Domnul primar răspunde că au fost inventariate locurile unde o să fie săpăturile și că s-a 

încheiat contract cu Escavant, pentru 2 km și jumătate de săpături. 

Domnul consilier, Matei Florin spune că ar fi mai bine să fie un termen de soluționare, ca omul 

să fie branșat în 15 - 20 de zile de la plata taxei, eu cred că nu trebuie luați banii și după aceea să fie 

branșați oamenii. 

Dmnul primar spune că tot firma face branșamentele, nu face primăria.  

Domnul consilier, Matei Florin afirmă faptul că nu ar trebui să fie luați banii oamenilor dacă nu 

se poate face branșarea, se plătește taxa când este deja rețeaua făcută. 

Au loc discuți în legătură cu branșarea oamenilor. 

Domnul consilier, Todoran Ionel dorește să știe în ce stadiu este aducțiunea de apă. 

Domnul primar îi răspunde că nu a fost încheiat contractul și că mai este nevoie de avizul de la 

Romsilva dar avem o firmă angajată să obțină avizul după care va fi emisă autorizația. 

 

Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință declară ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                         p. Secretar, 

                     Chirteș Emilia                                                                        Man Ancuța-Nicoleta 

 

 

 

 

 


