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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr. 3155 din  30.03.2018 
  

 

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

loc în data de 30 martie 2018. 

            La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie și cei doi delegați 

sătești, lipsesc domnii Todoran Ionel Dumitru și Gliga Vasile Dumitru. În consecinţă, şedinţa este legal 

constituită. 

            La şedinţă mai participă domnul Neagu Gogu precum și angajați ai primăriei: Todoran Doris, 

Mircea Roxana și Man Nicoleta-Lenuța.  

            Şedinţa este condusă de către președintele de ședință domnul consilier Gliga Olimpiu. 

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

Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru ziua de Vineri, 30 Martie 2018, orele 16,00 (ora 

15,00 pe comisii)  la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea unor mijloace fixe; 

2.  Proiect de  hotărâre privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar; 

3. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Comunei Ibănești în  

„Asociația Proprietarilor de Teren - Valea Gurghiului”; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Comunei Ibănești într-un 

proces penal; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de cooperare pentru 

aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în 

parteneriat”; 

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 647 din data de 

03.05.1995 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești și SC Molid Silva 

Prod SRL și scoaterea terenului respectiv la vânzare; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare în zona 

drumurilor publice din intravilanul și extravilanul localității a lucrărilor de 
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construcții pentru realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare Consiliului 

local al comunei Ibănești; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor la apă potabilă produsă, 

transportată și distribuită și a tarifelor la canalizare - epurare pentru Comuna 

Ibănești, județul Mureș, pentru „ Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 

Comuna Ibănești”; 

9. Proiect de  hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie - 

iunie 2018; 

 

Președintele de ședință întreabă dacă sunt completări la ordinea de zi. 

Ordinea de zi se completează cu Proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului de 

cooperare privind organizarea  și exercitarea activității de audit public intern. 

Domnul Matei Florin propune ca pentru început să se discute problema domnului Neagu Gogu. 

Președintele de ședință îl invită pe domnul Neagu Gogu să ia cuvântul. 

Domnul Neagu Gogu spune că se confruntă cu două probleme și anume: - impozitul prea mare 

pe care l-a plătit pentru clădirile în care funcționează magazinele societății comerciale al cărui 

administrator este și lemnul de foc pentru aceste clădiri. 

„În Codul fiscal, nou, s-a făcut o grilă de evaluare a clădirilor, clădirile care sunt folosite ca 

magazin sau ca baruri, este o grilă de evaluare pe toată țara deci: una-i și-n București și tot aceeași 

grilă și-n Ibănești. Diferența se face numai prin coeficientul de impozitare de la voi, adică de la 0,2 la 

2,0. La noi, aici în comună, e 1,0. Eu dau un exemplu: pe magazinul acela din sus plătesc 3000 lei 

impozit/an, în Reghin aproape tot același impozit e. Nu s-ar putea scădea un pic, dacă grila e bătută în 

cuie, nu se poate modifica ceva aici, să ne ajutați un pic? Că e mult, e mult.” 

Domnul Neagu spune că reevaluarea este făcută după grila din Codul fiscal din 2016 și că nu 

mulți agenți și-au reevaluat până în prezent clădirile însă domnia sa a trebuit s-o facă deoarece ultima 

reevaluare a fost făcută în urmă cu trei ani.  Cei care nu au făcut reevaluarea nu s-a bătut încă de 

această problemă. 

Ar mai fi o problemă: „Lemne de foc, am înțeles că nu se pot da, acum cu modificarea Codului 

fiscal, până la cifra de afacere de un milion de Euro se plătește impozitul pe venit, nu se plătește 

impozitul pe profit. Eu plătesc pe venitul pe care îl am în hârtii. Pot să fac cheltuieli de o sută de 

milioane că nu mă afectează cu nimic.” 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar întreabă care-i legătura cu lemnul de foc? 

Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar spune că este adoptată o Hotărâre de consiliu care 

prevede acordarea de lemn de foc doar pentru populație nu și pentru agenții economici iar domnul 

Neagu are cerere și pentru magazine. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă domnul Neagu dorește să apară pe listă ca persoană 

juridică. 
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Domnul Neagu Gogu: „Păi, mă duc eu Neagu Gogu în trei locuri, zice: păi i-am dat o dată, cum 

să-i dăm de două ori? Eu cred că s-ar putea. Unde să mă duc să cumpăr lemne din altă comună?...” 

Domnul Dan Ioan: „Până acum de unde ai avut lemne la magazine? Ai zis că te-ai descurcat. 

Așa să te descurci și de acum. Nu le face nimeni nici ale noastre, nici nouă nu ne-a dat nimeni nici un 

lemn.” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian spune că este în cunoștință de cauză și în ceea ce 

privește impozitele, acestea sunt exact ca în Municipiul Reghin și menționează că pe clădirile evaluate 

conform legii, i se pare destul de mult la o comună. Dacă s-ar putea face reduceri, toate societățile 

comerciale de pe raza comunei  s-ar bucura mai ales că acestea aduc și profit comunei dar au dat și de 

lucru oamenilor din comună. „Ne gândim tot timpul la pensionari, la bugetari și la nu știu ce dar la 

societățile comerciale și la oamenii care produc efectiv nu se gândește nimeni.”  

Domnul Todoran Mircea spune că ar trebui ținut cont de societățile comerciale din raza de 

activitate a consiliului local, să li se acorde niște facilități. 

Domnul Neagu Gogu spune că și o reducere de 500 de lei ar fi benefică pentru că în cazul 

domniei sale, la două magazine ar fi 1000 lei. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar, spune că hotărârea pentru stabilirea impozitelor este 

adoptată în urmă cu o jumătate de an, numai pentru anul viitor dacă se va avea în vedere o reducere.  

Domnul Neagu Gogu spune că pe anul acesta a plătit deja impozitul și nu are pretenția să i se 

dea ceva înapoi însă să se țină cont măcar din anul viitor să se reducă deoarece evaluarea tot asta 

rămâne. Înainte era o departajare între urban și rural la evaluare însă acum nu mai există  și evaluatorul 

nu poate decât să aplice grila. 

 Domnul Matei Florin aduce aminte domnilor consilieri că în aceeași situație se aflau și 

deținătorii de mașini și utilaje cu care se lucrează la pădure, în urma solicitărilor s-a mai diminuat taxa. 

Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar spune că era vorba de cele folosite temporar. 

Domnul Neagu Gogu spune că domnia sa crede că s-ar putea acorda lemne de foc și la 

persoane juridice. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că referitor la procentele astea variabile de la 0,2 

la 2,0, s-a făcut o dezbatere destul de importantă, chiar și în Adunarea Generală a Asociației 

Comunelor din România s-a dezbătut această problemă și s-a luat și o hotărâre în sensul că să se 

propună guvernului cote unice, la toate tipurile de impozite, să nu fie la comuna X o mărim cu 20%, la 

comuna Y nu o mărim și a rămas la cote mai mici și apar diferențe. Atunci să se facă grila de 

impozitare după localitate, după tipul de impozit ca să fie unice nu variabile cum e de la 0,2 la 2,0 

pentru Ibănești și poți să iei 0,2 sau 2,0. Dacă luam 2,0 ne puteați acuza de ceva rău la impozitare. Nu 

am luat nici 0,2 că, noi am zis că nu suntem la Băla care este o comună mică. 

Domnul Neagu Gogu: „Dar, hotărârea asta este de mult luată, nu a afectat cu nimic dacă 

plăteam jumătate din impozit dar acuma au făcut grilele astea, m-am speriat când am văzut cât impozit 

mi-a venit. Vânzările-s ca ... că ne ajută PROFI ca să vindem mai mult și sunt niște chestii din astea 

care, dacă ne-ați putea ajuta, s-ar putea, că în alte părți sunt mai mici. Nu pentru anul acesta, cel puțin 

pentru la anul.” 
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Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar spune că ar trebui și un raport de la 

compartimentul Impozite și taxe pentru a se vedea și impactul. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că situația e mai complicată că dacă nouă ne tot 

scad veniturile, la un moment dat ne ducem acasă. 

Domnul Neagu Gogu spune că nu e mirare să scadă de tot veniturile deoarece domnia sa spune 

că dacă rămân așa va închide și schimbă destinația la magazin și atunci poate se duce mai mult venit 

dar dacă scade cu 500 lei... 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că veniturile au scăzut cu 5 miliarde lei vechi față de anul 

2017 și lumea tot așteaptă să facem mai mult decât am făcut în 2017. 

Domnul Neagu Gogu spune că încă vor mai scădea veniturile pentru că unii agenți își vor 

închide magazinele pentru că-i greu de trăit. Domnul Neagu spune că știe din proprie experiență că 

atunci când lucrezi pentru stat este diferit față de atunci când lucrezi cu banii tăi. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar, problema dumneavoastră v-a fi adusă obligatoriu în fața 

consiliului pentru că este termen limită pentru stabilirea impozitelor și taxelor  pentru anul viitor și cu 

ocazia respectivă să ținem cont de problema ridicată de dumneavoastră. 

Domnul Neagu Gogu spune că o să mai vină și alți agenți economici după ce își fac evaluarea. 

Domnul Matei Florin spune că la Tg. Mureș procentul este 0,8 și că, poate dacă se diminuează 

cu 0,1   procentul poate încasăm mult mai mult. Trebuie să vedem și cât nu s-a încasat la nivelul 

debitului. 

Domnul Neagu Gogu spune că altă vânzare face un agent în Tg. Mureș față de domnia sa în 

Ibănești. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că asfaltarea unei străzi costă la fel la Tg. Mureș 

ca și la Ibănești, dacă stăm să socotim ce impozite au ei. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian spune că a vorbit cu domnul Pop Ștefan care i-a spus că 

în acest an plătește 7000 lei impozit și l-a luat la rost știind că domnul Todoran este consilier. Domnul 

Todoran i-a răspuns că impozitele sunt la fel în ultimii 15 ani. 

Domnul Neagu Gogu spune că s-a schimbat grila de evaluare. 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că atunci când se face evaluarea bunurilor se ține cont de 

valoarea din zonă, cu asta ne-am lovit noi, se iau prețurile din contract. 

Domnul Neagu Gogu spune ca așa este la vânzare dar valoarea de evaluare e făcută separat. 

Domnul Dan Vasile Dumitru - primar spune că de vină sunt evaluatorii nu cei de la primărie. 

Domnul Neagu Gogu spune că dânsul a venit să vadă dacă ar putea fi ajutați agenții economici. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că a auzit că la o primărie s-au încasat în plus 15 

miliarde la aceeași categorie de impozit probabil că ăsta ar fi fost motivul, evaluatorii. 

Domnul Neagu Gogu spune că dacă tot plătește impozit să i se dea și lemne de foc. 

Domnul Matei Florin crede că se poate schimba acum hotărârea să fie incluși și agenții 

economici însă trebuie așteptat la rând că este o listă după care se dau lemnele de foc. 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că sunt peste o mie de cereri și că se dau câte 5 metri steri. 
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Doamna Anton Alina Maria spune că ar fi bine dacă s-ar lua o hotărâre prin care cererea de 

solicitare lemn de foc să se depună pe număr de casă, dacă ai mai multe imobile să se poată depune 

cerere pentru toate. 

Domnul Neagu Gogu spune că așa ar fi normal pentru că și impozit se plătește pe toate mai ales 

că după evaluare domnia sa plătește pentru magazinul din sus 2800 lei iar o persoană plătește pentru o 

casă 280 lei și nu-i tot una. Că nu ai de unde să iei lemne de foc. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că problema gravă este că nu sunt de unde să se 

dea lemne de foc că sunt de exploatat 1600 m steri și cereri sunt pentru 8000 de metri steri.  

Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar spune că sunt peste o mie de cereri 

Domnul Gliga Olimpiu spune că a înțeles că se dau și de la Silvic. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că Silvicul vine cu oferte numai pentru lemn de 

molid, cine cumpără lemn de molid? 

Domnul Matei Florin spune că nu-l cumpără nimeni mai ales la prețul la care este. 

Domnul Neagu Gogu spune că o să vină și cu lemn de fag că este răritură că ei sunt obligați. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că nu ne-au dat decât pentru molid. 

Domnul Neagu Gogu spune că s-au scos numai loturile de molid acum. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că lumea le refuză. Eu am dat explicația și în 

consiliul local și directorului Direcției Silvice pe lei, adică aceeași putere calorică o are stejarul cu 

fagul, bradul are aceeași putere calorică numai masa e la jumătate la molid deci dacă fagul are 800 kg, 

molidul are 400 kg și puterea calorică nu diferă. Diferența-i foarte mică dar prețu-i dublu, pentru 800 

kg plătești dublu. Trebuie să ai doi metri de molid ca să echivalezi fagul. Dacă s-ar vinde la tonă ar fi 

perfect. E dublu la preț, atâta tot. 

Domnul Matei Florin trebuie să vedem dacă legislația ne permite ca așa cum am scos pentru 

populației să dăm lemn de foc, poate putem scoate o altă partidă și pentru persoanele juridice în sensul 

în care asta ar fi într-adevăr un sprijin pentru agenții economici care plătesc impozite și taxe atât de 

mari la noi la Ibănești. 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că li se pot vinde lemne de molid. S-a făcut o formă de 

protecție a populației prin faptul că am luat noi lemnul de molid și l-am dat la instituții, la cămine, la 

primărie, la școli, ca să nu stârnim controverse în rândul populației și pentru a scăpa de ele din pădure 

pentru că s-au marcat o grămadă de lemne și au spus că acolo merge și fagul și salca și plopul. Se 

ajunge la problema aia că omul spune că jumătate din lemne au fost de salcă sau de plop. 

Domnul Neagu Gogu spune că numai dacă se poate face diferență de preț. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că prețul este stabilit prin reglementări și lista e 

clară, acolo-i 150 lei metrul ster. Noi, acum dăm cu 133 lei/m ster la fag. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că trebuie schimbată hotărârea și pentru persoanele juridice. 

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că pe ședința următoare facem o propunere ca să se accepte 

și persoanele juridice numai că trebuie stabilită o limită în funcție de cât foc fac. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă ajută cu ceva să se ia o altă hotărâre și ajung să ia lemnele 

peste doi ani… 
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Domnul Dan Vasile Dumitru spune că a fost o partidă de 1400 metri, regulamentul spune că se 

poate scoate integral partida respectivă, de către primărie, în regie proprie să o exploateze și să o vândă 

către agentul economic, la licitație, pe categorii: lemn de foc, lemn de lucru. Lemnul de foc se poate 

aproba așa cum am procedat noi prin hotărâre de consiliu către populație.  Dacă era partida care s-a 

vândut pe Valea Iepei, din aproximativ 1500 m steri cam 100 m steri era lemn de foc din partida aia, ar 

fi trebuit să facem noi exploatare, plăteam 120 - 130 lei/metru la exploatare apoi să vindem lemnul din 

rampă. L-am vândut pe picior cu 470 lei/metru. ”Am gândit prost? Dacă scoteam acei 100 metri steri 

satisfăceam nevoia a 20 de persoane din comună.”  

Au loc discuții. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că doamna Nicoleta Man are de făcut unele 

propuneri referitoare la Centenarul Marii Uniri. 

Domnul Gliga Olimpiu, președintele de ședință, întreabă consilierii dacă sunt de acord cu 

procesul verbal de la ședința anterioară. Consilieri votează in unanimitate procesul verbal.  

Domnul Gliga Olimpiu – președintele de ședință supune la vot ordinea de zi cu completarea 

adusă, care se votează în unanimitate. 

Domnul Gliga Olimpiu dă cuvântul doamnei Man Nicoleta care prezintă adresa nr.5475/2018n 

primită de la Instituția Prefectului-Județul Mureș prin care ni se solicită să transmitem evenimentele pe 

care le vom desfășura pe teritoriul comunei noastre, evenimente care ar putea primi finanțare de la 

Ministerul Culturii și Identității Național.  

Doamna Man Nicoleta aduce la cunoștință domnilor consilieri că în luna august 2017 s-a mai 

cerut printr-o adresa să transmitem ce activități vom derula pe parcursul anului 2018 prin care să 

marcăm Centenarul Marii Uniri și că la acea adresă s-a răspuns că sub egida „Pași spre Marea Unire – 

Povestea neamului românesc”, la nivelul comunei noastre pe parcursul anului 2018 se vor desfășura 

activități dedicate centenarului în colaborare cu școlile, căminele și biblioteca. Se pare că a ajuns la 

minister tot ce Instituția Prefectului a adunat din județ și acum, Ministerul Culturii și Identității 

Naționale a emis o adresă către Instituția Prefectului, adresa este însoțită de anexe care trebuie 

completate pentru fiecare eveniment sau investiție în parte și s-ar putea primi și finanțare de la 

minister.  

Domnul Dan Vasile Dumitru spune că trebuie să se transmită răspunsul până la data de 2 

aprilie. 

Doamna Man Nicoleta spune că ar fi trebuit transmis răspunsul astăzi 30 martie însă a vorbit cu 

la Instituția Prefectului și  a cerut îngăduința să transmită răspunsul numai luni 2 aprilie pentru că s-a 

gândit să aducă la cunoștința consilierilor acest lucru și poate cineva dintre dânșii ar avea propuneri 

pentru organizarea unor evenimente sau investiții pentru marcarea centenarului. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar propune amplasarea unui catarg în parcul din 

localitatea Ibănești care să arboreze un drapel de dimensiuni considerabile. 

Domnul Matei Florin spune că a avut o discuție verbală cu vărul domnului Bloj Cosmin – 

domnul Gliga Daniel care i-a explicat că deține o documentație cu privire la eroii din primul și al 

doilea Război mondial. Domnul Matei spune că l-a invitat pe domnul Gliga la o discuție în Consiliul 



 

 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Consiliul Local Ibăneşti 

 

 

 

Redactat/Dactilografiat Man Nicoleta Lenuța și Todoran Doris    ___________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 
 
 

 

local pentru a le spune domnilor consilieri despre ce vrea să facă, ar fi propus înălțarea unui monument 

pentru eroi sau oameni din Ibănești care au participat la război și așa mai departe. Domnul Matei 

Florin spune că nu a văzut documentația însă a înțeles că se finanțează monumente. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că în comună există monumente pe care sunt 

trecuți toți eroii. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan și Domnul Gliga Olimpiu spun că și la Dulcea există monument cu 

eroii neamului și că de ziua eroilor sunt pomeniți toți. 

Domnul Matei Florin afirmă că domnul Daniel Gliga este convins că ar fi unii eroi care nu sunt 

trecuți pe monument.  

Au loc discuții legate de monumente. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că în cadrul construcției monumentelor de orice 

mărime și formă trebuie avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, autorizații de construire, 

ministerul trebuie să dea avizul  privind concepția artistică obligatoriu însă trebuie să te prezinți cu 

ceva palpabil, să fi documentat, nu cu povești că poveștile chiar scrise pe hârtie nu-s valabile. Trebuie 

documentație și obținut avizul ministerului. Cele care sunt cu tema centenarului și se referă la Primul 

Război Mondial au o problematică mai gravă de respectat fiind un comitet interministerial pentru 

problema aceasta. Domnul Dan Vasile Dumitru spune că avem bani cuprinși în bugetul local pentru o 

activitate în cinstea centenarului,  participarea în Republica Moldova la o serie de manifestări culturale 

cu ansambluri artistice. Este o deplasare în Republica Moldova pentru a marca și noi împreună acest 

eveniment. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin spune că din punct de vedere simbolic, dacă nu avem, ar fi bine să se facă 

o înfrățire cu o comună din Republica Moldova. 

Domnul Dan Vasile Dumitru - primar spune că există un angajament de felul acesta cu Comuna 

Lăpușna din Republica Moldova.  

Domnul Matei Florin spune că este cea mai bună opțiune. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că este semnat din anul 2007, atunci domnia sa a 

fost în Comuna Lăpușna și le-a făcut cadou Berea Lăpușna. 

Domnul Matei Florin spune că atunci acest punct este îndeplinit. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că nu prea au fost schimburi culturale între 

comune deoarece atunci când se schimbă puterea, noii aleși nu preiau întotdeauna realizările celor 

vechi și atunci, o parte din realizări dispar în timp, se estompează. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă acel acord cu Comuna Lăpușna mai este în vigoare. 

Domnul Dan Vasile Dumitru îi răspunde că acordul s-a semnat pe termen nelimitat. 

Doamna Anton Alina propune să se efectueze excursii cu elevii școlilor de pe raza comunei, să 

fie clasele duse integral, sunt patru sute și ceva de copii pe raza comunei Ibănești. Săptămânal să se 

plece la Alba Iulia cu 50 de copii ca să cunoască locul Marii Uniri. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan întreabă pe banii cui se vor face aceste excursii. 

Domnul Gliga Olimpiu – președinte de ședință spune că dacă se aprobă finanțare de la minister. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan citește unele condiții impuse de minister. 
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Doamna Anton Alina susține că ar fi foarte frumos ca fiecare copil să cunoască locul Marii 

Uniri. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar citește din propunerile altor comune și anume că unii 

dintre ei vor depune coroane la monumentul eroilor etc. 

Doamna Man Nicoleta spune că nu s-au trecut în adresa din august aceste lucruri pentru că 

oricum, anual depunem coroane la monumente. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian spune că ar trebui organizată o întrunire cu 

reprezentanții primăriei, cu reprezentanții școlilor, reprezentanții instituțiilor de pe raza comunei, la 

această manifestare de amploare cineva să ia cuvântul și să aducă la cunoștința cetățenilor că anul 

acesta este anul centenarului și așa se mai socializează, este important să se întâlnească oamenii. 

Domnul Matei Florin spune că locația adecvată ar fi Platoul Fâncel.  

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că tematica festivalului din acest an ar putea să fie 

asta. 

Doamna Man Nicoleta spune că în acest an se împlinesc 565 de ani de atestare documentară în 

luna iulie, se pot face ceva materiale documentare. 

 

       La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul de hotărâre privind majorarea unor 

mijloace fixe. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru dă citire Expunerii de motive și proiectului de hotărâre. 

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

în unanimitate cu 11 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 24/30.03.2018. 

 

 La Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul de  hotărâre privind casarea unor 

mijloace fixe și a unor obiecte de inventar.  

Domnul Gliga Olimpiu – președinte de ședință spune că doamna doctor spunea că ar fi de casat 

unele obiecte de inventar.  

Doamna Roxana Mircea spune că era vorba de centrala termică dar nu este în inventar. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru dă citire Expunerii de motive și proiectului de hotărâre. 

Domnia sa spune că nu este lămurit că într-un loc nu știe dacă sunt „paturi” sau „pături”. 

Domnul Matei Florin spune că nici dânsul nu a înțeles. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că nu s-au folosit diacriticele. 

Doamna Roxana Mircea spune că au fost foarte multe obiecte și din acest caz s-a mai strecurat 

câte o greșeală. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă toate obiectele propuse pentru casare au durata de 

funcționare expirată și dacă  mașinile s-au dus la fier vechi sau se pot casa dacă nu se predau la un 

reciclator? 
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Domnul Dan Vasile Dumitru – primar  spune că asta urmează după ce se aprobă lista cu 

obiectele propuse pentru casare. 

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

11 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 25/30.03.2018. 

 

La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul de hotărâre privind numirea unui 

reprezentant al Comunei Ibănești în  „Asociația Proprietarilor de Teren - Valea Gurghiului” 

Domnul Gliga Olimpiu – președinte de ședință dă cuvântul domnului primar Dan Vasile 

Dumitru. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru spune că trebuie desemnată o persoană la asociația în care 

suntem membrii alături de comunele Gurghiu, Hodac, Solovăstru și noi avem terenuri acolo pășunile 

de pe Tireu și Cocoș vreo 500 ha., ei s-au înființat în anul 2000 sau 2001 și trebuie să dea situații 

financiare iar datorită schimbărilor din comună, schimbări apărute în conducerea primăriei Hodac s-a 

modificat componența consiliului. Aș dori să desemnați o persoană care să ne reprezinte. 

Mai mulți consilieri îl propun pe domnul primar Dan Vasile Dumitru.  

 Președintele de ședință supune la vot propunerea de a-l desemna pe domnul Dan Vasile 

Dumitru și toți consilierii sunt de acord. 

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

11 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 26/30.03.2018. 

 

La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul  de hotărâre privind constituirea ca parte 

civilă a Comunei Ibănești într-un proces penal  

            Domnul Dan Vasile Dumitru – primar spune că este vorba de un furt de material lemnos din 

Pășunea Brădețelu. A fost prins un infractor din comuna Eremitu, care atunci când a fost prins, asupra 

lui avea o cantitate mică de lemne, parcă 8 m
3
 dar când s-a făcut inventarierea lipsei era de 69 m

3
. Noi 

am propus să ne constituim cu întreaga valoare pentru că din ce informații aveam noi atunci a reieșit că 

infractorii au coborât oile în pășune și ei până noapte târziu tăiau lemne de fag și le trăgeau cu TAF-ul. 

Am avut noroc că Asociația de vânătoare când duceau mâncare la animale i-au sesizat paznicii și ne-

am deplasat în teren și i-am găsit acolo. Pe acest individ l-am prins și l-am adus cu poliția la 

identificări că zicea că-l cheamă Todoran…?.... Au venit agenții de poliție și l-au adus la post, l-au 

identificat, i s-a dovedit identitatea. Urmează să ne constituim parte civilă, eu am făcut pentru întreaga 

cantitate de acolo, iar ocolul silvic a evaluat-o la suma de 20.000 de lei. Acum dacă vedem sau nu 

vreun ban de aici, asta este. 

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

11 voturi ”pentru”. 
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Se adoptă Hotărârea nr. 27/30.03.2018. 

 

La Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unei Convenții de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale 

servicii publice în parteneriat” 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar aduce la cunoștința consilierilor că IPJ Mureș a cerut să 

se încheie un parteneriat pentru repararea mașinilor din dotare. După întrebarea care mi-a fost adresată, 

„Dacă e legală?”, am întrebat pe domnul Emil Drăghici – președintele A.Co.R. care mi-a răspuns că nu 

este întemeiată că ar însemna să finanțăm Ministerul de Interne, urmând să-i trimit dânsului adresa 

pentru a face verificări la nivel de minister dacă mai sunt astfel de propuneri să le ceară anularea 

tuturor din județ care s-au încheiat. Deci o respingem, puteți să o și aprobați, eu v-am spus o situație 

ideală. 

Nefiind discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se respinge în 

unanimitate cu 10 voturi ”împotrivă” și 1 ,,abținere”. 

Doamna Anton Alina se retrage de la ședință. 

 

La Punctul nr. 6 de pe Ordinea de zi se află  Proiectul de hotărâre privind rezilierea 

Contractului de Concesiune nr. 647 din data de 03.05.1995 încheiat între Consiliul Local al Comunei 

Ibănești și SC Molid Silva Prod SRL și scoaterea terenului respectiv la vânzare. 

Domnul Dan Vasile Dumitru – primar- reamintește consilierilor că anul trecut s-a adoptat o 

hotărâre ca să permitem rezilierea contractului, au fost de acord și ei și noi să se poată modifica 

contractul și acum am propus să se rezilieze efectiv și în același timp să scoatem terenul la vânzare 

după toate procedurile legale. Partenerul concesionar a fost de acord și el cu rezilierea contractului și 

urmează să semnăm actele și va participa la licitație împreună cu ceilalți doritori.  Argumentele le-ați 

văzut în raportul compartimentului și în expunerea de motive. Avem nevoie de mulți bani.  

Domnul primar spune că dacă tot sunt la acest punct și a enumerat în expunerea de motive niște 

lucrări, la un anumit punct s-a pus SF pentru aducerea gazului natural în comună 131000 lei.  Celelalte 

erau prinse în buget, domnia sa a văzut-o ca o cheltuială oportună care ar urma să o facem, deși nu 

avem prevedere pentru ea, dar am prins-o ca să vă atrag atenția că și asta ar trebui făcută și acum vreau 

să vă cer o părere de modificare a bugetului pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru 

introducerea gazului în comună pentru a fi o alternativă de energie la criza actuală de lemne. Avem 

ofertă la 131000 lei pe străzile principale din comună, deci nu numai pe drumul principal ci și străzile 

aglomerate. Cel care a întocmit oferta a fost redirecționat și către Hodac pentru a se face simultan un 

astfel de studiu pentru că nu putem să facem independent, să se aducă două conducte de la Gurghiu 

până aici. Hodacul a căzut de acord, au și modificat bugetul local cu alocarea sumei respective și m-am 

gândit să vă propun și vouă ca în luna aprilie să găsesc modalități de rectificare a bugetului pentru a 

putea întocmi studiul de fezabilitate și procedurile în continuare. 

Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă se știe cât costă racordarea unei persoane la gaz. 

Domnul primar răspunde că firma care va face investiția, aceea va și racorda. La Reghin era 

3000 de lei. Prețul racordării depinde și de distanța de unde este dusă conducta. 
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Domnul consilier Matei Florin afirmă că la Solovăstru știe că ar fi 5000 de lei. 

Domnul primar spune că toate străzile cu concentrație de locuințe să fie branșate la gaz. 

Există discuții referitoare la studiu de fezabilitate și prețul de branșare.  

Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă în unanimitate cu 10 voturi „pentru”. 

 

   Se adoptă Hotărârea nr. 28/30.03.2018. 

 

La Punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de 

realizare/extindere/montare în zona drumurilor publice din intravilanul și extravilanul localității a 

lucrărilor de construcții pentru realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare Consiliului 

local al comunei Ibănești; 

Domnul consilier Todoran Mircea prezintă raportul de specialitate, expunerea de motive, nota 

de fundamentare și proiectul de hotărâre.  

Domnul consilier Todoran Mircea spune că a avut în vedere faptul că toate orașele din țările 

învecinate au rețelele edilitare care sunt subterane, iar dacă ne uităm în comuna noastră este plin de fire 

de curent și cabluri. Iar atunci când bate vântul tare, cad arbori peste cabluri, fibra optică, populația 

rămâne fără curent. Ar arăta comuna mult mai bine dacă nu ar mai fi cabluri decât subterane. Poate 

acest proiect se va realiza chiar și peste 20 de ani, însă ar arăta mult mai bine comuna noastră și 

cetățenii vor avea mai multă siguranță. Și ar trebui să facem ceva pentru comuna Ibănești să-i urmăm 

pe alți și să arate exemplar. 

Domnul viceprimar Gliga Marius-Cristian spune că va trebui să asigurăm infrastructura pentru 

realizarea rețelelor edilitare. 

Domnul consilier Todoran Mircea spune că nu este necesar. 

 Domnul viceprimar Gliga Marius-Cristian spune că în orașul Cluj așa s-a procedat, fiind 

singurul municipiu care are pe centru rețele edilitare. 

Domnul consilier Todoran Mircea spune că doar ce se va face de acum încolo să fie subteran și 

în mulți ani să se ajungă la o infrastructură cu rețea edilitară subterană. 

Domnul viceprimar  Gliga Marius-Cristian spune că vede această inițiativă ca un blocaj. 

Deoarece dacă va vrea să își introducă un cablu de internet va trebui să taie asfaltul. 

Există discuții referitoare la aceste rețele edilitare. 
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Domnul consilier Todoran Mircea spune că ne referim la furnizori mari care vor face investiții 

de acum încolo. 

Domnul Gliga Petruț întreabă dacă nu cumva sunt programe europene pentru acestea. 

Domnul primar Dan Vasile-Dumitru spune că nu știe să fie. 

Domnul consilier Matei Florin adaugă că în cazul gazului ar putea fi subteran. 

Există discuții privind rețeaua de gaz. 

Domnul primar spune că dânsului nu îi plac aceste cabluri de curent. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan își expune părerea că ar fi bine pentru canalizare, fibră 

optică însă nu pentru branșamentele vechi  și spune că există pe dealuri stâlpi de curent și prin curțile 

oamenilor. 

          Domnul consilier Matei Florin spune să se excludă branșamentele individuale, și gazul nu s-ar 

vedea suprateran. 

 Există discuții asupra branșamentelor. 

 Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă există cereri pentru avizare pentru această 

infrastructură cu privire la rețele edilitare. 

 Domnul viceprimar Gliga Marius-Cristian răspunde că nu știe să fie. 

 Au loc discuții cu privire la rețelele edilitare. 

 Domnul consilier Bloj Cosmin spune de strada de la colț lângă Mitruț Baciu se merge cu viteză 

foarte mare fiind o stradă periculoasă și ar trebui să se pună două hopuri. 

 Au loc din nou discuții despre rețele edilitare. 

 Se face amendament la acest proiect și anume: pentru rețele edilitare noi cu excepția 

branșamentelor individuale de curent electric; să respecte normele; să discute punctual rețele edilitare;   

să se dea acordul consiliului local și să nu răspundă numai compartimentul urbanismului. 

 Consilieri fiind de acord cu excepția să nu fie afectat cetățeanul prin această hotărâre. 

 Domnul consilier Petra Zamfir spune că la Pietroasa este un stâlp care de anul trecut este 

rezemat. 

 Au loc discuții dezorganizate. 

 Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre 

care se adoptă cu  8  voturi „pentru” și   2  ,,abțineri”. 

    Se adoptă Hotărârea nr. 29/30.03.2018. 
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La Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor/tarifelor la apă potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifelor la canalizare- 

epurare pentru Comuna Ibănești, județul Mureș, pentru „Serviciul public de alimentare cu apă și 

canalizare Comuna Ibănești”; 

Domnul Gliga Petruț este invitat să prezinte proiectul de hotărâre. Afirmă că s-a făcut o balanță 

de către consultantul serviciului de apă din care rezultă prețurile/tarifele la apă. După analiza făcută de 

către firma de consultanță pentru a putea funcționa serviciul de apă, s-a ajuns prețul la apă  la 

5,80/metru cub, din cauza că au apărut și multe cheltuieli neprevizibile (analize, autorizații care coastă 

bani). Din reducere am ajuns la un consens, a plecat un angajat. Cheltuieli mari există și la curent 

deoarece la stația de epurare există pompe și motoare mari care consumă enorm. La stația de epurare si 

canalizare există la fel motoare, apoi la stația de tratare la fel. Aici s-ar fi putut face o investiție, dar la 

vremea respectivă nu existau bani, pentru a renunța la tratarea cu clor. Mai există și alte pompe acestea 

consumând multă energie. 

Domnul Gliga Petruț afirmă că a dus și bani de acasă pentru a putea plăti facturi de curent. 

Personalul serviciului de apă a mai stat și în concediu fără plată, pe rând fiecare, pentru a putea depăși 

acest impas, pentru a diminua cheltuielile. Plecând și o persoană de la serviciu de apă, s-a ajuns ca 

prețul la apă să fie de 4,70 bani/metru cub. Însă domnul Gliga Petruț spune că s-a gândit că și așa este 

un preț destul de mare și s-a stabilit ca prețul să fie de 3,40 bani /metru cub. Apoi ținând cont de 

economiile pe care s-au făcut cu  schimbarea lămpilor și cu contractele de mentenanță care s-au 

încheiat să mai adunăm niște bani pentru a putea ,, supraviețui”. 

În cel mai rău caz ar trebui ca un muncitor de la serviciul de apă să treacă prin transfer la primărie , 

însă să mai lucreze câte două săptămâni și pentru serviciu, deoarece apar foarte multe defecțiuni. 

 Domnul primar adaugă că oamenii ar putea să își citească indexul și să-l transmită telefonic, 

indiferent dacă sunt sinceri sau nu asupra indexului, cu această ocazie și-ar verifica și instalația sau și-

ar curăța ceasul. Scutind astfel serviciul de muncă, fiind lipsă de personal. 

 Există discuții dezorganizate. 

 Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă există contoare zonale prin care să identificați 

pierderile. 

 Domnul Gliga Petruț afirmă că acestea există și chiar s-a depistat o pierdere destul de mare de 

apă la un domn l-a care i-a fost inundată casa. 
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 Domnul consilier Todoran Mircea întreabă care este consumul de energie electrică pe luna 

aproximativ. 

 Domnul Gliga Petruț răspunde că în fiecare lună este diferit. 

 Domnul consilier Todoran Mircea întreabă de ce nu se ia în considerare schimbarea 

furnizorului. Afirmând că costul energiei se poate negocia cu furnizorul. 

Există discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin spune că pe balanță apare pe un an de zile suma totală de 13840. Însă 

domnul Gliga Petruț spune că și primăria a mai plătit facturi la curent deoarece se folosește la comun 

un șopru. 

 Domnul consilier Todoran Mircea spune că trebuie să facem ceva ca serviciul de apă să 

funcționeze normal. 

Domnul consilier Gliga Olimpiu întreabă dacă acum se fac branșări, primind răspuns că în 

acest moment nu se fac. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă serviciul de apă poate să facă prestarea acestor servicii de 

branșări.  

Domnul Gliga Petruț răspunde că nu sunt există numărul necesar de muncitori pentru a putea 

presta. 

Domnul primar afirmă că pentru firmele care consumă multă apă să se poată negocia prețul 

apei, să se aprobe prețuri diferențiate. 

Domnul consilier Todoran Mircea spune că firma Mirdatod folosește 40 metri cubi pe zi de 

apă, domnul Gliga Petruț afirmând pozitiv că această firmă este de mare ajutor. 

Domnul Matei Florin spune că trebuie să ne gândim puțin că un preț mai mare nu o să însemne 

și încasări mai multe. Oamenii având hidrofoare sau alte rețele sau prin creșterea apei să recurgă la 

surse proprii. 

Alte discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Petruț afirmă că așa va fi și la comunele din apropiere. Însă prețul poate să și 

scadă după ce serviciul de apă începe să funcționeze normal. 

Domnul Gliga Marius spune că este o posibilitate să dăm serviciu la Aqua serv dacă nu se 

aprobă hotărârea.  

Există discuții dezorganizate. 

Domnul consilier Dan Ioan întreabă de ce personalul serviciului de apă are salarii așa de mari.  
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Domnul Gliga Petruț răspunde că acestea sunt salariile la primărie. 

Domnul consilier Todoran Mircea spune că trebuie să facem să funcționeze acest serviciu de 

apă. Și să nu aibă profit numai să se subvenționeze. 

Domnul  consilier Bloj Cosmin propune ca primăria să mai ajute acest serviciu până la vară, 

dacă se poate. 

Domnul primar că noi suntem cei care trebuie să găsim soluții să se iasă din acest impas. 

Împrumuturile de la primărie către acest serviciu nu sunt legale. Trebuie eficientizată munca și 

consumurile de energie. Avem posibilitatea să încercăm un proiect pentru acest serviciu de exemplu 

pentru contorizarea electrică sau să se facă izolație pentru rezistența aceea de pe deal, să ne dezicem de 

pompele de la Florești; însă să plătim salariile personalului acestui serviciu nu putem. Ar trebui să 

conștientizăm oamenii să își curețe căminul de apă, ceasul. 

 Există discuții dezorganizate. 

 Domnul Matei Florin întreabă dacă mai există necontorizări pe raza comunei. 

 Domnul Gliga Petruț răspunde că nu sunt. 

Domnul Matei Florin de exemplu la Festival este contorizată apa. 

Domnul Gliga Petruț spune că este contorizată. 

Domnul Matei Florin întreabă cum se măsoară pierderile și dacă se pot eficientiza. 

Domnul Gliga Petruț răspunde că la ieșirile din bazin sunt contoare și există pierderi 

neprevăzute. Nu se pot prevede pierderile. 

Domnul Matei Florin câte persoane care au apă au și canalizare. 

Domnul Gliga Petruț răspunde 700 care folosesc efectiv, iar canalizare 120. 

            Domnul Matei Florin propune să se facă vidanjarea pentru canalizare pentru care să se 

factureze. 

            Domnul primar spune că nu se poate acest lucru deoarece nu este temei. 

            Au loc discuții dezorganizate. 

            Domnul Matei Florin adaugă că azi ni s-a prezentat un preț aproape cât la Aqua Serv (3,50 

bani). Dacă se ia în calcul investițiile trebuie să înțelegem că se depășește prețul de la  Aqua Serv. 

            Domnul primar răspunde că investițiile se fac de către primărie chiar dacă serviciul va fi dat la 

AquaServ. 

            Au loc discuții dezorganizate. 
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           Domnul consilier Todoran Mircea spune că e necesar să se crească prețul pentru a putea 

funcționa, însă să se facă o actualizare la 6 luni sau 1 an. 

           Domnul consilier Matei Florin spune că nu își dorește în niciun fel ca serviciul să fie dat la 

Aqua Serv. Ar fi trebuit să fie o propunere anul trecut cînd s-au mărit salarile, apoi cănd s-a făcut 

contorizarea oamenii au început să nu mai folosească așa multă apă. 

         Domnul primar spune să se propună soluții palpabile nu ipotetice. 

         Au loc alte discuții dezorganizate. 

         Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre care 

se adoptă cu 6 voturi „pentru” și 4 ,,abțineri”. 

 

   Se adoptă Hotărârea nr. 30/30.03.2018. 

           

         La Punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă pentru lunile aprilie - iunie 2018; 

        Domnul consilier Dan Ioan propune președinte de ședință pe doamna consilier Chirteș Emilia. 

Nemaiexistând alte propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre, adoptat în unanimitate cu 10 

voturi ,,pentru”. 

 

     Se adoptă Hotărârea nr. 31/30.03.2018. 

 

         La Punctul nr. 10  de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind însușirea Acordului 

de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. 

         Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre. Fiind vorba de auditul intern, comunele (Gurghiu, 

Hodac, Solovăstru, Ibănești) reprezentate de către primari, au înființat o Asociație de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Valea Regilor”. Având ca obiect de activitate cooperarea dintre aceste părții pentru 

efectuarea auditului intern, în schimbul căruia se plătește o sumă de bani. 

          Întrucât nu mai sunt alte discuții, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre care 

se adoptă în unanimitate cu 10 voturi ,,pentru”. 

 

     Se adoptă Hotărârea nr. 32/30.03.2018. 
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           Domnul primar prezintă o cerere prin care se solicită un ajutor de înmormântare, însă 

compartimentul de asistență socială a întocmit un raport prin care spune că CAS a acordat acest ajutor. 

Nu există temei legal pentru acordarea acestuia din partea primăriei. 

Această cerere a fost respinsă în unanimitate. 

          Domnul primar propune să se acorde un ajutor pentru cele doua femei ,, Gușele” cărora le-au 

fost demolată casa. 

         Această cerere se aprobă in unanimitate. 

         Domnul primar Dan Vasile-Dumitru prezintă raportul de activitate al Primarului Comunei 

Ibănești pe anul 2017, conform datelor furnizate de compartimentele de specialitate. Acest raport de 

activitate va fi publicat și pe site-ul primăriei Ibănești.  

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

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

 

 

 

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                

          Gliga Olimpiu                                                                   

 

 

P. Secretar, 

Todoran Doris 

 

 

 

 

 


