
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 

IBĂNEȘTI PE ANUL 2019 

 

2019 a fost un an de muncă susținută, an în care am continuat implementarea 

proiectelor de dezvoltare a comunei aflate deja în derulare și, totodată, în care am identificat 

noi direcții de acțiune, ne-am fixat noi obiective și priorități, care stau la baza viitoarelor 

programe de investiții. Ținta demersurilor noastre a fost și rămâne realizarea de investiții care 

să genereze creștere economică, dezvoltarea comunității, satisfacerea nevoilor acesteia, grija 

pentru locuitorii comunei. Realizăm lucrurile acestea printr-o abordare axată pe strategie, 

planificare, organizare, coordonare și pe valorificarea eficientă a resurselor disponibile, a 

mediului şi a patrimoniului cultural local. 

 

 

Comuna Ibănești, Mureș. Caracterizare 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 este cea mai întinsă comună din județul 

Mureș. Are în componență 10 sate (Blidireasa, Brădețelu, Dulcea, Ibănești, Ibănești Pădure, 

Lăpușna, Pârâul Mare, Tireu, Tisieu, Zimți), sediul administrativ fiind în Ibănești.  

Cea mai mare suprafaţă a comunei aparţine climei „muntelui şi dealului”, cu uşoare diferenţieri 

de la est la vest. Izotermele anuale sunt cuprinse în medie între 6º și +8ºC. Ploile din zona 

Fâncel, punctul maxim al precipitaţiilor, sunt de 1244,2 mm anual. Iarna, precipitaţiile sunt 

bogate, stratul de zăpadă în munţi atingând grosimea de 0,75 m - 2,5 m. (în anul 1975/1976).În 

limitele comunei sunt cuprinse masivele Fâncel (1.684m), Bătrâna (1634m), Tătarca (1.688m) şi 

Vârful Saca (1.777m). 

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. 

 

➢ Date demografice 

Sub aspect demografic, populația la 1 iulie 2019 era de 4.210 locuitori, din care 2.154 

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

domiciliu la 1 iulie 2019 pe grupe de vârstă, sexe, județe si localități. După cum se poate vedea 

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

locuitori în anul 2000, la 4.210 în anul 2019)  

 

 



 

 

Evoluție demografică 2000-2019 

 

 

Număr de persoane în funcție de vârstă 

Cel mai bine reprezentată la data de 1 iulie 2019 este categoria de vârstă de 45-49 de ani (344 

de locuitori), urmată îndeaproape de categoria de 30-34 de ani (339 de persoane), 50-54 de ani 

(322 persoane), 25-29 de ani (320 de persoane) și 55-59 de ani (302 persoane).  

Grupa 0-4 ani are 199 de copii și grupa 5-9 ani are 190 de copii.  

Cel mai puțin numeroase sunt categoriile de vârstă de la 75 de ani în sus. 



 

 

 

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 199 de copii, la 5-9 ani, de la 265 la 190 de copii, la 10-

14 ani de la 401 la 212 copii. Ca rezultat general: de la 927 de copii, numărul a căzut la 601 

copii. (Sursă: http://statistici.insse.ro/) 

 

 

Migrația populației Plecări cu reședința: 45 de persoane (2018) față de 84 de persoane (2000). 

Plecări cu domiciliul: 67 de persoane (2018) față de 42 de persoane (2000). 

➢ Activități economice  

http://statistici.insse.ro/


 

 

În Ibănești își desfășoară activitatea o serie de agenți economici, dintre care menționăm 

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, WildBliss. 

Silvicultura, prelucrarea și comerțul cu material lemnos în formă brută sau prelucrat este 

principalul domeniu de activitate în comună.  

Din 1994, în Ibănești își desfășoară activitatea fabrica de produse lactate SC Mirdatod Prod SRL. 

Aceasta își colectează laptele-materie primă de la producători din zona montană, zonă 

nepoluată, lucru care contribuie la gustul și calitatea deosebită a laptelui. Telemeaua de 

Ibănești este primul produs din România cu specificația de Denumire de Origine protejată, iar 

cașcavalul, smântâna și urda au obținut certificări de produse montane. La OSIM a fost 

înregistrată și marca Ibalact. 

În Lăpușna funcționează o crescătorie de păstrăvi, în proprietatea Romsilva, alături de cele de la 

Gudea din apropiere de Stânceni ori Câmpu Cetății, zona fiind un mediu favorabil dezvoltării 

acestui tip de faună. Recent s-a mai deschis o păstrăvărie, inițiativă privată, în Ibănești.  

În satul Tireu, își desfășoară activitatea o fabrică de procesare a plantelor medicinale,  

Pe lângă acestea, se remarcă apariția de inițiative private, realizate prin fonduri europene: 

laborator de tehnică dentară în Ibănești Sat, service auto (Ibănești Pădure), cabinet cosmetic 

(Ibănești - Centru).  

Turiștii și iubitorii de natură găsesc spații de cazare la pensiunile omologate din comune, cabane 

turistice, la  tabăra Lăpușna,care are o capacitate de 40 de locuri, și la Castelul de Vănătoare 

Lăpușna, proprietate SC Grand Sa Târgu Mureș. 

➢ Efective de animale 

Pe raza comunei sunt înregistrate următoarele efective de animale: 759 bovine, 5.475 ovine, 

385 caprine, 115 cabaline, 4.500 păsări, 800 de familii de albine. 

➢ Lăcașe de cult  



 

 

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

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

o biserică baptistă. 

➢ Oficiul de dezvoltare montană Ibănești 

Începând de anul trecut, în Ibănești funcționează Oficiul de Dezvoltare Montană Ibăneștica și 

componentă subordonată Agenției Naționale a Zonei Montane, instituție publică cu funcție de 

autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane. Oficiul de dezvoltare 

montană Ibănești deservește tuturor UAT-urilor din zona montană a județului Mureș și are ca 

principale atribuții: informarea permanentă a fermierilor din zona montană cu privire la 

legislația agricolă și de mediu, oportunitățile de finanțare naționale și europene, acordarea de 

consultanță tehnică fermierilor privind implementarea programului de încurajare a activităților 

în zona montană, promovarea produselor pentru obținerea certificării mențiunii de calitate 

facultativă Produs Montan. 

Până în prezent au fost certificate 8 produse ca “Produs montan” și sunt în lucru încă 4 dosare 

pentru alte 10 produse, iar numărul producătorilor care doresc să obțină această mențiunea 

este în creștere. În județul Mureș sunt doi producători care au obținut mențiunea facultativă de 

produs montan - Fabrica de lactate Mirdatod Ibănești, cu trei produse certificate și încă un 

producător din Glăjărie cu opt produse certificate. 

 

➢ 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 un număr de 47 de angajați, dintre care 34 cadre 

didactice (30 sunt titulari și 4 suplinitori calificați), 13 sunt personal administrativ si nedidactic. 

http://azm.gov.ro/


 

 

 

Datele din ultimii ani nu indică oscilații mari ale numărului de elevi. Situaţia numărului de clase 

şi a numărului de elevi începând din 2016 se prezintă în felul următor:  

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).  

Procesul educativ utilizează atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, 

interactive. Școlile din Ibănești, Ibănești Pădure și Isticeu sunt dotate cu table inteligente și 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 şi materiale didactice la un nivel foarte bun), cabinet de 

limba  română  care dispune  de echipamente şi materiale didactice de calitate şi oferă condiţii 

bune pentru desfăşurarea activităţii didactice, sală de sport amenajată într-o sală de clasă 

dotată corespunzător, cabinet de matematică, laborator de fizică - chimie. Acestea sunt 

utilizate în permanenţă pe parcursul orarului zilnic şi în afara orarului pentru activităţi 

extracurriculare. Școala Gimnazială Ibănești are un fond generos de carte, care s-a mărit cu cărți 

în valoare de 8300 lei prin donație în urma câștigării concursului “Kinder – Felii de lapte cu file 

de poveste”. 

Investiții și direcții de dezvoltare 

1. Fonduri europene și guvernamentale pentru o dezvoltare sustenabilă 

În 2019, am continuat implementarea proiectelor derulate prin fonduri europene și 

guvernamentale, care  vizează sectoare cheie pentru dezvoltarea economică, socială și culturală 

a comunei. Este vorba de cinci contracte de finanțare, toate având ca scop creșterea calității 

vieții pentru locuitorii din Ibănești. La acest capitol, pe agenda noastră de lucru se află 

următoarele proiecte: 

➢ 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. Valoare contract: 6 461 332 lei. 



 

 

 

➢ Extinderea rețelei de canalizare, introdusă într-o primă etapă în comună de-a lungul 

drumului județean și pe diferite ramuri, reprezentând 12 kilometri. Lucrarea se realizează 

prin proiectul Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri în comuna Ibănești, 

județul Mureș, un proiect derulat prin fonduri guvernamentale. Valoarea contractului 

pentru lucrările de execuție care au mai rămas: 3 817 525 lei. 

➢ Sunt în etapă de finalizare lucrările pentru aducțiunea de 12,5 km a unor noi surse de apă 

de izvor de pe Valea Fâncelului, la rețeaua comunală de apă potabilă, prin proiectul 

Captare izvor și rețea aducțiune apă UAT Ibănești, derulat prin fonduri guvernamentale. 

Valoare contract: 3 109 125 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.  

➢ Ca puncte centrale ale vieții culturale din Ibănești, locuri în care se desfășoară spectacole, 

concerte, serbări, ședințe și adunări ale asociațiilor din comună, dar și evenimente 

importante din viața locuitorilor, am acordat o atenție deosebită modernizării căminelor 

culturale. Locațiile din Ibănești Pădure și Ibănești vor intra în curând într-un amplu 

proces de modernizare, lucru posibil datorită accesării de fonduri europene. 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.  

 

 

 

1.2 Investiții curente 

În anul 2019 s-au realizat investiții în valoare de 3 019 640,8 lei, reprezentând sume 

direcționate către: construirea capelei mortuare în Ibănești sat, construire de șanțuri betonate, 

ziduri de susținere, branșări și contorizări la rețeaua de apă și canalizare, reparații la sistemul de 

supraveghere video, modernizări la sistemul de iluminat public, lucrări de renovare la Școala 

Gimnazială Ibănești Pădure, amenajare spațiu de joacă pentru copii etc. 

Activitatea a fost susținută prin încheierea a 43 de contracte de lucrări (în valoare de 2.150.000 

lei), 79 de contracte de servicii (1.311.418 lei), 10 contracte de furnizare de produse (297.524 

lei), 5 contracte pentru sprijin financiar (56.000 lei), un contract pentru restul lucrării destinate 

extinderii canalizării (3 817 525 lei) și diverse achiziții de bunuri și produse (608.800 lei).  

 

1.3 Învățământ  

Asigurarea unor condiții optime de predare și învățare în școlile și grădinițele de pe raza 

comunei, a unor spații primitoare în care elevii să vină cu plăcere, păstrarea unui standard înalt 



 

 

al procesului educațional în toate școlile comunei reprezintă priorități constante ale Primăriei 

Ibănești.  

În 2019 a fost renovat în totalitate interiorul Școlii Gimnaziale Ibănești Pădure: pereții au fost 

reparați, gletuiți, șlefuiți și vopsiți, s-a aplicat tencuială decorativă de tip mozaicat pentru 

protecția pereților, au fost scoase gresia și parchetul vechi, s-a turnat șapă de beton și peste 

aceasta covor PVC pentru trafic intens, au fost puse două rânduri de uși noi, cele vechi au fost 

vopsite, s-a montat grilaj la balustradă și s-a făcut grup sanitar interior pentru grădiniță, s-au 

instalat două complexe de joacă in exterior la școlile din Ibănești și Ibănești Pădure.  

Lucrările se înscriu într-o direcție de investiții care au atins treptat toate școlile și care se 

păstrează și în agenda anului 2020: a fost schimbat acoperișul școlii de la Dulcea, a fost reparat 

exteriorul școlii de la Isticeu, școala din Ibănești a fost renovată interior și exterior, iar la școala 

de la Ibănești Pădure anul trecut s-au realizat reparații exterioare și s-a construit o magazie de 

lemne. Anul acesta va fi schimbat acoperișul școlii de la Isticeu și va fi realizat un studiu de 

fezabilitate la Școala Gimnazială Ibănești pentru amenajarea unui spațiu, prin mansardare, 

destinat programului after-school, întrucât ne-am propus să o realizăm prin accesarea de 

finanțări. 

 

4. Planul de Urbanism General 

Nu putem vorbi despre dezvoltare locală fără un Plan de Urbanism General actualizat, care să 

corespundă realităților localității, iar lipsa unui PUG valabil atrage imposibilitatea emiterii de 

certificate de urbanism și autorizații de construcție, generând astfel un dublu blocaj: atât pe 

zona de investiții, cât și pentru locuitorii comunei care vor să construiască. Primăria Ibănești s-a 

concentrat pe elaborarea noului PUG, care, în acest moment, se află la Comisia de Urbanism din 

cadrul Consiliului Județean, o ultimă etapă înaintea adoptării prin hotărâre a Consiliului Local. 

Noul plan propune introducerea de noi suprafețe în intravilanul comunei, zone în care exista 

intenția de construire, dar se aflau în extravilan 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.  

 

5. Trecerea unor drumuri forestiere în administrarea comunei 



 

 

Pentru a rezolva problema disconfortului major produs locuitorilor de cantitatea mare de praf 

care se ridică zilnic în anumite zone din comună, am făcut demersuri pentru trecerea unor 

drumuri forestiere din administrarea Regiei Naționale – Romsilva în administrarea Comunei 

Ibănești, pentru a putea realiza și aici investiții pentru modernizare.Sunt drumuri pentru care 

Primăria Ibănești dorește să acceseze fonduri europene în vederea asfaltării și a introducerii 

canalizării, lucrări care în acest moment nu pot fi realizate din cauza regimului drumurilor 

(drumuri forestiere în administrarea Romsilva). 

 

6. Amenajarea unui spațiu de joacă 

După amenajarea locurilor de joacă în Ibănești-centru, la Isticeu, Ibănești Pădure și în parcul din 

fața Căminului Cultural din Dulcea, am considerat oportună amenajarea unui spațiu acoperit de 

joacă, destinat lunilor de iarnă sau perioadelor ploioase din an, care însumează un număr mare de 

zile peste an, care a fost inaugurat de 1 iunie – Ziua Copilului.  

 

Locul de joacă este dotat cu tobogane, o căsuță, o mini-bucătărie, mingi, piscină cu mingi și 

corturi cu tunel intermediar. Pe jos sunt mochetă și covoraș antiderapant și este vopsit și 

decorat în culori vesele, pe gustul copiilor. Spațiul este destinat copiilor între 1-5 ani din Ibănești, 

este supravegheat video și intrarea se face pe baza unei cartele. Accesul în spațiul de joacă este 

gratuit. 

7. Atitudine responsabilă față de mediu 



 

 

Trăim într-un loc pitoresc, în care natura și-a păstrat sălbăticia și măreția. Dar, pentru a putea 

lăsa moștenire acest colț copiilor noștri, la fel de frumos, curat și sănătos precum l-am primit, 

este nevoie să dăm dovadă la nivel de comunitate de preocupare și atitudine responsabilă față 

de mediu, dublate de implicare și de acțiuni de conștientizare asupra importanței acestor 

aspecte. Un exemplu în acest sens este participarea la acțiunea “Ziua de curățenie națională”, în 

cadrul căreia voluntari - elevi, cadre didactice, angajați ai Primăriei, ai Poliției - fac curățenie în 

comună. În 2019, a fost a 7-a participare a comunei Ibănești la acțiunea de ecologizare 

națională. De asemenea, în comună sunt amplasate puncte pentru colectarea selectarea 

selectivă a deșeurilor. 

 

8. Dotare SMURD 

În dotarea echipajului SMURD, care funcționează în Ibănești din anul 2000, a intrat începând de 

anul trecut o ambulanță nouă, prin proiectul Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență 

(IGSU) ”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale – Regiunea Centru”. 

Pentru SMURD Ibănești, echipajul comunelor Gurghiu, Hodac și Ibănești, noua ambulanță 

înseamnă condiții mai bune și creșterea calității serviciilor acordate în faza pre-spitaliceasca 

prin îmbunătățirea nivelului de dotare cu echipamente de transport și echipamente specifice 

pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat. 

 

 



 

 

Alte activități derulate pe parcursul anului 2019 

 Organizarea spectacolului dedicat persoanelor vârstnice și premierea cuplurilor care au 

împlinit 50 de ani de căsătorie. 

 Participarea la Festivalul Văii Gurghiului 

 Participarea grupului grupului folcloric “Ibășteana” și a grupului vocal “Ecou din 

Ibănești” la evenimente culturale în cadrul cărora promovează frumusețea tradițiilor, a 

folclorului și a costumului popular din această zonă: sărbătoarea secerișului, "Cununa 

Grâului", ediția a V-a, festivalul tradițiilor "Sadule, Grădină Mândră!", "Nestemate 

Mureșene" - Nazna, Festivalul internațional de folclor "Pe Gurghiu în jos și-n sus", 

Festivalul Văii Gurghiului, Festivalul cultural al românilor de pretutindeni" (raionul 

Strășeni, Republica Moldova). 

 

 

 

 

Activitatea compartimentelor din cadrul Primăriei Ibănești 

Raportul activității pe anul 2019 este elaborat pe bazadatelor puse la dispoziţie de către 

serviciile, birourile, compartimentele aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești. 

 

1. Activitatea de secretariat 

 

În anul 2019, pregătirea şedinţelor Consiliului local s-a făcut în bune condiţii, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,  cat și a Codului 

Administrativ în ceea ce privește convocarea, întocmirea documentelor prevăzute de lege şi 

analizarea materialelor dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate. Consiliul local s-a 

întrunit în anul 2019 în 26 de şedinţe (18 ordinare și 8 extraordinare). Au fost adoptate 102 



 

 

hotărâri, care au fost făcute publice şi au fost comunicate tuturor autorităţilor, instituţiilor şi 

persoanelor interesate.  

Comunicarea hotărârilor Consiliului local către Instituţia Prefectului pentru controlul de 

legalitate s-a făcut în termen şi nici o hotărâre adoptată nu a fost atacată de către acesta, la 

instanţa de contencios administrativ, pe motiv de nelegalitate.  

 

Toate hotărârile Consiliului Local, ca acte juridice, au îndeplinit condiţiile de formă şi fond ale 

legalităţii, fiind valabil adoptate. 

Domenii în care s-au adoptat hotărâri de consiliu:  

 buget local, cont de execuţie, impozite şi taxe, situații financiare; 

 investiţii şi achiziţii publice, proiecte pentru atragere fonduri;  

 sprijin financiar pentru tineret, sport, religie, evenimente culturale 

 asistenţă socială, venit minim garantat 

 state de funcţii, organigrame, salarizare;  

 regulamente, proceduri administrative;  

 situaţii de urgenţă; 

 domeniul public şi privat al comunei;  

 licitații, vânzare teren, material lemnos;  

 rapoarte de activitate, manifestări culturale;  

 reorganizarea reţelei de învăţământ; 

 numire preşedinte de şedinţe;  

 completare amenjament pastoral, administrare pajiști;  

 

În anul 2019, primarul comunei Ibănești a emis un număr de 275 de dispoziţii, referitoare la 

următoarele domenii: 

 resurse umane, asistenţi personali, persoane cu handicap grav;  

 ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, ajutoare 

alimentare, alocaţii de susţinere, stimulente educaţionale, etc.; 

 constituire diverse comisii;  

 convocări şedinţe consiliu local;  



 

 

 numire reprezentant autoritate tutelară;  

 proceduri privind activitatea executivă;  

 bugetul local.  

În anul 2019 nici un act administrativ al consiliului local sau al primarului vizat de legalitate de 

către secretar nu a fost atacat la instanţele de contencios administrativ. 

Activitatea juridică pe anul 2019 a constat în: formularea de întâmpinări, apeluri și recursuri, în 

diferite procese aflate pe rolul instanțelor judecătorești. 

 

2. Compartimentul de registratură și Registru Agricol  

În anul 2019 s-au înregistrat la compartimentul registratură 13.574 documente de intrare-ieșire, 

atât electronic cât și pe suport de hartie. Dintre acestea, 1.403 sunt adeverințe eliberate din 

registrul agricol, cetățenilor pentru diverse solicitări: Electrica, stabilire domiciliu, CI. 

Compartimentul “Registru Agricol” a realizat verificarea produselor obținute în gospodării, în 

vederea obținerii de către producătorii a atestatelor și carnetelor de producător. Pe baza 

verificării, au fost încheiate 103 procese verbale de verificare a existenței produselor, în baza 

cărora au fost eliberate 103 de atestate de producător. Au fost emise 34 de carnete pentru 

comercializarea produselor agricole. 

 

3. Compartimentul financiar contabil  

a. cheltuieli 

Sursele de încasări la bugetul local sunt reprezentate de taxe, impozite, venituri din concesiuni 

și chirii, venituri din proprietate, amenzi, cote din impozitul pe venit repartizate cf. Legii 

bugetului pentru echilibrare, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, cote și sume defalcate din impozitul pe venit sume repartizate din 

Fondul la dispoziția Consiliului Județean, sume defalcate din TVA, subvenții, la care se adaugă 

rambursări în cadrul proiectelor de dezvoltate derulate prin fonduri europene sau 

guvernamentale. 

Situația seprezintă în felul următor:  

1. Încasări 11 780 732,9 lei 

2. Debite 1 551 987 lei 



 

 

3. Rămășițe 1 418 776 lei 

4. Investiții în valoare de 3 019 640,8 lei, reprezentând sume direcționate către: lucrări pentru 

construirea capelei mortuare în Ibănești sat, construire de șanțuri betonate, ziduri de 

susținere, branșări și contorizări la rețeaua de apă și canalizare, reparații la sistemul de 

supraveghere video, modernizări la sistemul de iluminat public, lucrări de renovare la Școala 

Gimnazială Ibănești Pădure, amenajare spațiu de joacă pentru copii etc. 

5. Fonduri FEADR, reprezentând sume pentru derularea proiectului de asfaltare a drumurilor 

comunale - 1 843 276 lei 

6. Sume primite în contul proiectelor de dezvoltare derulate prin PNDL (pentru extinderea 

canalizării și aducțiunea de apă de la Fâncel) - 1 024 742,82 lei 

Acestora li se adaugă sume care au avut ca destinație: asistență socială (1 113 439 lei), burse și 

asociații (1 143 278,60 lei), plăți (12 556 300,7 lei ), salarii 2 741 392 lei, bunuri și servicii (2 903 

502,04 lei), buget SPAC Ibănești (365 858,7 lei din care: plăți 373 401,7 lei, salarii 259 414 lei și 

bunuri si servicii 113 987,7 lei) 

S-au înregistrat excedente la capitolele funcționare și dezvoltare: 

 - funcționare 27 161,2 lei 

 - dezvoltare  2 330 115,2 lei 

b. venituri  

Cel mai bun grad de colectare a impozitelor s-a înregistrat la clădiri persoane fizice (procent de 

80,7%) și terenuri persoane fizice (80.4%), cel mai scăzut grad de colectare fiind înregistrat la 

teren persoane juridice (40%). 

Situația detaliată, pe debit, încasări și grad de încasare, este în tabelul de mai jos. 

 

  debit încasări  procent 

clădiri PF 275 222 80,7 

clădiri PJ 203 140 68,9 

teren PF 133 107 80,4 

teren PJ 5 2 40 



 

 

extravilan 139 96 69 

autoPF 466 321 68,8 

auto PJ 202 155 76,7 

concesiuni 118 81 68,6 

 

 

 

4. Departamentul de achiziții publice  

Atribuții: Departamentul desfășoară o activitate complexă care vizeazăfundamentarea și 

gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate 

de la bugetul local, bugetul de stat sau fonduri europene. Activitatea compartimentului 

necesită răbdare, pregătire profesională și atenție maximă deoarece achizitionarea oricarui 

produs sau serviciu se face prin SEAP. 

Rezultate: Activitatea derulată la nivel de comună, lucrările de investiții și de întreținere au fost 

susținute de contracte după cum urmează:  

- 43 de contracte de lucrări (în valoare de 2.150.000,34 lei) 

- 79 de contracte de servicii (1.311.418 lei) 

-  10 contracte de furnizare de produse (297.524 lei), 

- 5 contracte pentru sprijin financiar (56.000 lei) 

- un contract pentru restul lucrării destinate extinderii canalizării (3 817 525 lei) 

- diverse achiziții de produse și servicii (pe bază de comandă sau numai achiziție prin 

SICAP- 608800.04 lei). 

Acestora li se adaugă proiectele de dezvoltare ale comunei, derulate prin fonduri 

europene sau guvernamentale, a căror situație centralizată se prezintă astfel:  

- Reabilitare Cămin Cultural Ibănești sat: 2 279 508 lei 

- Reabilitare Camin Ibănesti Pădure: 2 230 753 lei 

- Modernizare străzi: 6 461 332 lei 

- Extindere canalizare (execuția restului lucrării) 3 817 525 lei 

- Captare izvor si aducțiune apă: 3 109 125 lei 



 

 

 

5. Compartimentul de asistență socială 

Atribuții: Serviciul de asistență socială are rolul de a identifica și de a soluționa 

problemele sociale ale comunității, din domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a 

oricăror persoane aflate la nevoie. 

Ajutor social: În luna decembrie 2019 exista un număr de 31 dosare în plată pentru 

beneficiari ai ajutorului social, fiind vorba de dosare cu 2-6 membrii. 16 sunt persoane 

apte de muncă, care efectuază un număr total de 273 ore în folosul comunității. 

Alocații pentru susținerea familiei: În luna decembrie exista un număr de 61 dosare în 

plată a alocației pentru susținerea familiei, fiind vorba de dosare cu 1-4 copii.  

Tichete sociale pentru gradiniță: Pentru anul școlar 2019-2020 s-au acordat un număr 

de 7 tichete lunare preșcolarilor care au frecventat cursurile fără absențe. 

Ajutoare pentru încălzire: Pentru sezonul de iarnă 2019-2020 s-au preluat un număr de 

28 dosare de ajutor pentru încălzire. 

Anchete sociale Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat 422 anchete sociale 

reprezentand anchete pentru persone cu handicap,adulți și minori(126 anchete), 

anchete pentru burse scolare (60 dosare), anchete pentru orientare școlară (8 dosare), 

anchete psihosociale notariale (29 dosare), anchete sociale periodice VMG și ASF 199 

dosare. 

 

6. Compartimentul stare civilă 

Înregistrări nașteri: La nivelul compartimentului de stare civilă a comunei Ibanesti, în  

anul 2019 au fost înregistrate 

Acte Naștere (Transcriere) – 6 

Căsătorii -2 8 

Decese – 45 

 

Sentințe de divorț – primite de la notar (1) și de la judecătorie (8). 



 

 

Au fost eliberate 60 de certificate de naștere, 71 de căsătorie și 62 de certificate de 

decese.  

S-au înregistrat 337 de mențiuni din care: 58 au fost primite de la alte primării, 116 au 

fost operate și 163 comunicate.  

 

7. Serviciul Urbanism În anul 2019 au fost eliberate 65 de certificate de urbanism, din 

care 19 pentru construirea de locuințe restul fiind pentru branșamente, dezmembrari de 

terenuri si altele, 39 de autorizații de construire, din care 12 case de locuit, restul fiind 

bransamente la utilități și alte construcții. 

 

8.Compartimentul cultură 

Căminele Culturale de pe raza comunei Ibănești și sala de manifestari Tireu si Isticeu au 

fost inchiriate pentru divese evenimente în mare parte parastase, inmormantări, nunți, 

serbări, adunări populare ședințe, mese festive. Astfel Căminul Cultural Ibănești a fost 

închiriat de 28 ori, Căminul Cultural Ibănești Pădure de 8 ori, Căminul Cultural Dulcea de 

9 ori, Sala de Manifestări Isticeu de 16 ori. 

 

 

9. Biblioteca Ibănești 

În 2019, Biblioteca Ibănești a participat la mai multe activități dedicate elevilor și a 

organizat un spectacol de recitare de poezie patriotică. 

- “Sunt suflet în sufletul neamului meu” - concurs de recitare de poezie patriotică, ediția 

a II-a. 

- Ora să ȘTIM a fost un proiect derulat la nivel național în care au fost implicate biblioteci 

din 12 județe, Pornind de la observația că multe fenomene ale naturii, de știință sau 

tehnice pot fi explicate cu ajutorul unor povestiri interesante, timp de câteva luni copiii au 

avut ocazia să descopere la bibliotecă lucruri din sfera ȘTIM - știință, tehnologie, 

informatică și matematică. 



 

 

- “Dor de Eminescu” Participare cu elevi de la Școala Gimnazială Ibănești la concursul de 

interpretare din lirica eminesciană "Dor de Eminescu", eveniment organizat de Biblioteca 

Orăşenească “Liviu Rusu”, din Sărmașu, cu ocazia aniversării a 169 de ani de la 

nașterea poetului Mihai Eminescu și a celebrării Zilei Culturii Naționale. 

10. Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență   

În anul 2019, SVSU a înregistrat 19 intervenții constand în: 8 incendii la   locuințe, 1 

intervenție la deszăpezit, 1 intervenție la incendiu de vegetație, 1 incendiu de 

autoturism, 3 intervenții la incendii de case în comuna Hodac, 5 incendii de case în 

comuna Gurghiu. 

S-au purtat discuții cu cetățenii pentru a se preîntâmpina aceste incendii atât la 

gospodării, cât și pe miriști, pășuni, coaste, provocate din joaca copiilor cu focul, fumatul 

în locuri interzise, dat foc la gunoaie pe timp de vânt, folosirea hornurilor și a sobelor 

fără a fi curățate de funigine. SVSU a participat la activitățile de organizare și 

desfășurare a evenimentului Festivalul Văii Gurghiului.  

SVSU are în dotare: o mașina tip Dennis cu apă și spumă, doua furtune de înaltă 

presiune, 5 furtune de joasă presiune, 10 echipamente individuale pentru intervenție, 2 

aparate de respirat cu aer sub presiune. SVSU este format din 15 voluntari.  

 

11.Serviciul Administrativ 

 Pe timp de iarnă s-au executat activități specifice de deszăpezire și împrăștiat material 

antiderapant cu utilaje și cu muncitorii. S-au efectuat lucrări de curățare a vegetației de-

a lungul drumurilor și străzilor din comună. 

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. 

 

12. Compartimentul serviciul de alimentare cu apă 



 

 

Serviciul de alimentare cu apă are drept scop asigurarea apei potabile pentru toți 

utilizatorii de pe teritoriul comunei. Activitatea desfășurată de serviciul de alimentare cu 

apă constă în: 

- Întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de 

alimentare cu apă; astfel s-a intervenit de 32 de ori la defectiuni la branșamente și 

contoare, 39 defecțiuni la rețeaua de distribuție și de aducțiune. 

- În anul 2019, la nivelul comunei Ibănesti, s-au efectuat 42 de racordări de către 

personalul autorizat din cadrul serviciului de alimentare cu apă, pentru apă. 

- Sistemul de alimentare cu apă a furnizat un volum de 86 400 mc pe parcursul anului 

2019, din care pierderile în sistem sunt de aproximativ 16%. 

- La sistemul de canalizare s-au branșat un număr de 14 familii. Stația de epurare a 

suferit un număr de 41 intervenții în urma unor defecțiuni (pompe blocate, mixer blocat, 

conduct de evacuare spartă). A preluat și procesat un volum de 50 640 mc de apă 

menajeră.  

 

Prin activitatea desfășurată si volumul de acte eliberate, consider ca am făcut față 

tuturor solicitărilor apărute și am dat dovadă de grijă față de nevoile cetățenilor, spirit 

civic și  profesionalism în desfășurarea actului administrativ. 

 


