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                                 Proces-verbal 

                                             Nr. 9013 din 15 septembrie 2016 

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

care a avut loc în data de 15 septembrie 2016.  

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc 

motivat, domnii: Matei Florin şi Todoran Ionel-Dumitru.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită.  

La şedinţă mai participă angajaţi ai primăriei: Blaga Grigore-Ioan, Farcaş 

Sebastian-Irimie şi Gliga Petruţ. 

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

al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 15.09.2016, 

orele 09,00 la sediul primăriei, cu următoarea, 

ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, aprobarea modalităţii de gestiune şi 

aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini proprii Serviciului de Utilităţi Publice-

Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare în comuna Ibăneşti; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.45/18 aprilie 

2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare la 

nivelul comunei Ibăneşti, judeţul Mureş; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a Serviciului Public 

de Alimentare cu Apă şi Canalizare şi a Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

aferente acestuia, către Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare-Comuna 

Ibăneşti, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Ibăneşti, judeşul Mureş; 

4. Proiect de hotărâre privind cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Aanalizare în comuna Ibăneşti, judeţul Mureş; 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din 

sistemul de alimentare cu apă al comunei Ibăneşti; 
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6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate asupra unor străzi din domeniul public al comunei 

Ibăneşti, judeţul Mureş; 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de credite interne şi bugetului de 

venituri proprii pe anul 2016 al comunei Ibăneşti. 

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

care se  aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

            Se propune completarea ordinii de zi cu: 

8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.24 din 28.07.2016 de aprobare a 

instituirii unei taxe speciale de prestări servicii pentru realizarea branşamentelor de 

racordare la reţeaua de alimentare cu apă; 

9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.30 din 31.08.2016. 

  

            Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, întreabă consilierii dacă au 

obiecţii cu privire la procesul verbal de la şedinţa anterioară. Nefiind obiecţii, preşedintele 

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

adoptă cu 11 voturi „pentru”. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul Ciorăneanu Ştefan, spune că la şedinţa 

anterioară s-a votat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 

administraţie al şcolii însă, conform legii, trebuie desemnaţi doi reprezentanţi. Din acest 

motiv, ar trebui ca la finalul şedinţei, consiliererii locali să desemneze încă un 

reprezentant. 

 

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

aprobarea modalităţii de gestiune şi aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini 

proprii serviciului de utilităţi publice-serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în 

comuna Ibăneşti. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, aduce la cunoştinţa 

consilierilor locali faptul că Hotărârea nr.45/18 aprilie 2016 privind aprobarea înfiinţării 

Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul comunei Ibăneşti, judeţul 
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Mureş este destul de alambicată, întrucât, în mod normal, ar fi trebuit să se adopte trei 

hotărâri: o hotărâre de înfiinţare a serviciului, o hotărâre de numire ca operator a 

serviciului, pentru că nu poate gestiona apa decât dacă are calitatea de operator, şi o 

hotărâre de dare în administrare a serviciului de apă către acel operator. Domnul consilier 

personal, Farcaş Sebastian-Irimie, menţionează că din acest motiv se află pe ordinea de 

zi, din nou, proiecte de hotărâri privind înfiinţare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă 

şi Canalizare.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă consilierilor locali 

expunerea de motive, raportul compartimentului şi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, 

aprobarea modalităţii de gestiune şi aprobarea regulamentului şi caietului de sarcini 

proprii serviciului de utilităţi publice-serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în 

comuna Ibăneşti. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă consilierilor locali 

studiul de specialitate pentru stabilirea indicatorilor de performanţă ai Serviciului Public.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie supune atenţiei consilierilor 

locali că trebuie să ia câteva puncte în discuţie referitor la aceşti indicatori, cum ar fi, de 

exemplu, să stabilească în câte zile se poate face o branşare, cât este procentul care 

permite sistemului să piardă apă (nu mai mult de 15%). 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, informează consilierii despre 

un alt studiu de specialitate privind înfiinţarea,organizarea, funcţionarea, gestionarea 

serviciului public, care, de asemenea, se argumentează prin nevoile comunităţii, prin 

faptul că s-a reuşit construirea unui sistem de alimentare cu apă, de preţurile practicate 

de diverşi operatori. Menţionează că în baza acestui studiu se recomandă înfiinţarea 

Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Ibăneşti, adoptarea ca 

formă de gestiune, gestiunea directă, urmând ca organizarea şi funcţionarea serviciului să 

se facă de către Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare. 

        Se trece la discuţii: 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Să înţeleg că tot ce ai spus cuprinde primele cinci puncte ale 

ordinii de zi? . 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Nu, este vorba doar de primul proiect 

de hotărâre. 
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Domnul Gliga Petruţ: Branşarea efectivă este elementul de legătură între proprietatea 

publică şi proprietatea privată. Tot un element de branşare este contorul, care se suportă 

tot din bugetul Serviciului public. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Deci dacă stabilim termenul de branşare de 15 zile, omul 

trebuie să îşi facă lucrarea în interior în termenul acela. Deci îi pui în vedere că în 15 zile 

va fi branşat, dar dacă are lucrarea făcută în interior. 

Domnul Gliga Vasile: Termenul acela de când curge? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: De la solicitare. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Nu cred că de la solicitare. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: În proiectul de hotărâre numărul doi 

este un regulament de funcţionare a serviciului. În acest regulament, de la art.106 până 

pe la art.110 explică clar cum se face branşamentul, în ce condiţii se face. Pentru a se 

efectua branşare trebuie să se obţină două avize şi în funcţie de ultimul aviz curge 

termenul de branşare. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu vreau să înţeleg că facem serviciul acesta de 

apă şi canal ca să fie un avantaj în primul rând material pentru populaţia Ibăneştiului, că 

acesta este scopul. Există alt scop sau acesta este scopul? În cazul în care ne facem 

acest serviciu şi oamenii vor plăti mai puţin, eu zic că este foarte bine. Nu ştiu la preţuri şi 

tarife, ce preţuri vom aplica noi, sper să nu ajungem la preţurile aplicate în Reghin sau în 

Târgu Mureş, căci atunci nu are rost să facem noi serviciu. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Există o fişă care se depune atunci 

când se obţine licenţa de la ANRSC. În acea fişă de calcul a preţului intră tot felul de 

indicatori, toate cheltuielile pentru captarea, tratarea, pomparea apei, toate cheltuielile cu 

staţia de pompare a apei reziduale, cu tratarea ei, şi în funcţie de volumul de apă, de 

numărul de abonaţi, se stabileşte preţul. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Nu putem ştii un preţ acum? Ar fi bine să ştim. Vom 

ajunge la preţul de la Reghin, de exemplu? Sau vom trece de preţul de la Reghin? 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Eu am înţeles că nu vom ajunge la acele preţuri.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Propunerile pentru preţ sunt 2 lei pentru apă şi 1,80 

lei pentru canalizare.  
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Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Atunci va fi mai ieftin ca la Reghin. La Reghin cât 

este acum? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: 6, 70 lei.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Atunci merită făcut cât mai repede, să se poată 

folosi banii care s-au investit.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Legat de acest punct, trebuie să stabilim termenul de 

branşare. Evident că e greu căci nu ştim când începe acest termen de 15 zile, 30 de zile 

sau de 60 de zile pe care noi îl vom stabili.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Dacă îmi permiteţi, să ştiţi de la început că aceşti bani alocaţi de la 

Primărie din bugetul local vor trebui returnaţi. Nu suntem încă la acest subiect, dar am 

vrut să menţionez că aceşti bani se acordă cu titlu de împrumut, astfel că se întorc apoi la 

primărie.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu propun ca branşarea să se facă în 3-4-5 zile. Din 

moment ce s-a plătit taxa şi omul şi-a făcut instalaţia în interior sau chiar dacă nu a 

terminat de făcut instalaţia, noi să îi punem contorul şi când îşi termină de făcut instalaţia 

din interior e problema lui, nu a noastră. 

Domnul Gliga Petruţ: Ce aviz trebuie să obţină?  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Avizul serviciului de apă.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Doamna Todoran Alina: În ce condiţii se obţine acest aviz? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Ca pentru orice altă cerere, termenul 

de soluţionare este de 30 de zile.  

Doamna Todoran Alina: Să stabilim un termen de răspuns pentru cereri.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Nu putem stabili un alt termen, 

aceste termen de 30 de zile  este stabilit prin lege.  

Domnul Gliga Petruţ: Nu aţi înţeles ce am vrut eu să vă spun. De la conducta principală, 

trebuie săpat, dar omul sapă efectiv numai pe proprietatea lui. Dar cealaltă parte, care nu 

este proprietatea omului, cine o face? 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Serviciul public.  
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Domnul Gliga Petruţ: Nu o face serviciul public. În legislaţie se prevede că serviciul public 

face exact branşarea, uitaţi-vă bine. Aici este problema.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Oricum, probabil că nu o să pui omul să sape pe proprietatea 

publică.  

Domnul Gliga Petruţ: Evident că nu. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Bun, dar atunci, dacă coloana principală este pe 

marginea drumului şi o persoană are casa la 300 de metri de drum, cine sapă până la el? 

Domnul Gliga Petruţ: Autoritatea publică locală. Serviciul se ocupă de gestionare.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Dacă doriţi, vă citesc exact din lege.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Acest aspect ţine de proiectul de hotărâre numărul 

doi, îl tratăm la acel proiect de hotărâre.  

 Domnul Ciorăneanu Ştefan: Termenul de branşare îl stabilim la 15 zile? 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: 15 zile sunt suficiente.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Acest termen de 15 zile din ce moment începe să curgă?  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: După obţinerea avizului.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.31 /15.09.2016. 

 

La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii nr.45/18 aprilie 2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public 

de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul comunei Ibăneşti, judeţul Mureş.  

           Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă consilierilor 

expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi studiul de specialitate pentru stabilirea 

indicatorilor de performanţă ai serviciului public, respectiv studiul de specialitate privind 

înfiinţarea,organizarea, funcţionarea, gestionarea serviciului public.  

          Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă consilierilor 

Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.  

Se trece la discuţii: 
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Domnul Gliga Petruţ: Referitor la articolul 106 din Regulament, în documentaţia pe care 

am primit-o, apare doar “domeniul public”, însă dumneavoastră aţi citit „domeniul public şi 

privat”. De unde a apărut partea cu „şi privat”? Legea nu prevede. şi în expunere apare 

cuvântul „ şi privat”.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: “Domeniul public sau privat”, nu “domeniul public şi privat”.  

Domnul Gliga Petruţ: Chiar şi acel cuvânt „sau”, nu apare în documentaţia mea.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Care documentaţie? 

Domnul Gliga Petruţ: Documentaţia pe care am primit-o de la consultant. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Apare, căci eu din acea documentaţie 

am citit.  

Domnul Gliga Petruţ: Nu apare, spune clar domeniul public, nu apare „sau privat”. Nu se 

prevede ca şi căminul de branşare să fie pe proprietate privată.  

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Căminul? 

Domnul Gliga Petruţ: Da.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Acelea aproape toate sunt pe proprietate privată.  

Domnul Gliga Petruţ: Sunt, dar conform legii nu e corect.  

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Noi nu le mai putem modifica acum.  

Domnul Gliga Petruţ: ştiu, Mircea, dar legea spune şi distanţa până la care se poate. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Spunem noi în Regulament „şi privat”, care e 

problema? 

Domnul Petra Zamfir: E important să ai acces. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: E important, prin contractul care se va încheia, beneficiarul 

să asigure accesul la cămin.  

Domnul Gliga Petruţ: Nu poţi să încalci legea prin contractul pe care îl închei cu 

beneficiarul.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Atunci ce facem?  

Domnul Gliga Petruţ: Putem cuprinde în contract să permită accesul.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Unde scrie în lege? Documentaţia e primită de la 

expert. 

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Eu zic că e corect aşa.  
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Domnul Ciorăneanu Ştefan: Unde se poate pe domeniul public, să se facă pe domeniul 

public. Unde nu, pe privat.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: De la bugetul local se vor da bani, cu titlu de împrumut, numai 

pentru funcţionarea şi dezvoltarea serviciului.  

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Problema mare este cu branşările care se vor face.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Cine face autorizaţie de construcţie la fiecare 

branşament şi certificat de urbanism şi tot ce trebuie? O să avem o problemă cu oamenii. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Acesta este regulamentul general. 

Există şi un regulament propriu al serviciului de apă. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: A venit, de exemplu, cineva de pe Dulcea, să îi 

băgăm apă. Am studiat posibilitatea tehnică şi nu poţi să îi bagi apă. La Sorin Costa, la 

Dulcea, de exemplu, sunt 2 cm între proprietatea privată şi bordura de la drum şi nu ai 

cum să treci prin acei 2 cm cu conducta, nu poţi să afectezi proiectul acesta pe fonduri 

europene, pe perioada de garanţie. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Cât ţine această perioadă? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: 2 ani.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu cred că acest regulament va mai suferi 

modificări, noi astăzi nu o să îl putem reflecta în total.  

Domnul Gliga Petruţ: Acesta este regulamentul general, la cel propriu se vor face 

modificări.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Problema este alta. S-ar putea fiecare din cei care au 

dat bani la realizarea sistemului să ceară banii înapoi. De exemplu,1000 de oameni care 

cer 1500 lei înapoi. Atunci, eu nu cred că dacă cel de la Sighişoara pune taxă de branşare 

1200 lei, cei de la Târgu Mureş pun taxă de branşare, e ilegală această taxă.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Nu e corect să îi legi fără bani. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Noi putem stabili aceasta în regulamentul propriu, că acesta 

este regulamentul general.  
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Domnul Gliga Petruţ: Bun, unde îşi plăteşte omul acei 500 de lei? 

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: La Serviciu.  

Domnul Gliga Petruţ: Păi de ce să plătească? Pentru branşarea la apă? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Ar trebui ca suma aceea să acopere 

costul lucrărilor. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Vă citesc din lege. „Execuţia lucrărilor se realizează 

prin grija operatorului iar modalitatea de decontare se va stabili în contractul de delegare 

a gestiunii, dacă este cazul. Pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului de 

apă, revine autorităţii administraţiei publice locale”. Noi, în contractul acesta de delegare a 

gestiunii, putem stabili că se încasează taxa de 500 de lei şi dacă se depăşesc cheltuielile 

cu branşarea mai mult de 500 de lei, atunci plăteşte autoritatea locală diferenţa, dacă e 

mai mică, o virezi tu înapoi.  

Domnul Gliga Petruţ: Cui o plăteşti? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Operatorului. 

Domnul Gliga Petruţ: Nu există posibilitatea legală.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Mai citesc o dată. „Cheltuielile pentru execuţia 

branşamentelor revin autorităţilor administraţiei publice locale. Execuţia se realizează prin 

grija operatorului”. Deci tu faci licitaţie, îţi pui firmă şi faci branşamentul. Că e grija 

operatorului, nu a autorităţii administraţiei publice locale. Voi ce întelegeţi de aici? 

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: Da, da, corect.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Să detaliem puţin cuvântul „prin grija” operatorului. Eu înţeleg că 

Serviciul public de apă trebuie să aibă grijă să fie făcută corect, deci poate să îl facă 

oricine, nu îl pune neapărat în sarcina Serviciului.   

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Eu zic că Serviciul ar trebui să o 

facă.  

Domnul Gliga Petruţ: Nu. Să ne uităm în DEX ce înseamnă „prin grija”.  

Doamna Todoran Alina: Supravegherea.  

Domnul Gliga Petruţ: Exact.  
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Doamna Todoran Alina: Supraveghează operatorul şi îşi asumă că lucrarea este făcută 

corect de o entitate contractată de dumneavoastră.  

Domnul Gliga Petruţ: Sigur, deci poate să o facă oricine şi eu să am grijă să fie făcută 

corectă lucrarea.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Execuţia lucrărilor se realizează prin grija 

operatorului care va încasa taxa, va angaja firmă.  

Domnul Gliga Petruţ: Va încasa taxa de unde? 

Domnul Todoran Mircea  Alin Cristian: De la om.  

Domnul Gliga Petruţ: Aia e taxa de branşare. Dar taxa de execuţie? 

Au loc discuţii dezorganizate.  

 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Modalităţile de decontare vor fi stabilite în contractul 

de delegare a gestiunii. 

 Au loc discuţii dezorganizate.  

 Domnul Gliga Petruţ: Să nu încurcăm taxa de branşare cu taxa de execuţie. Taxa de 

branşare am stabilit-o, costul de execuţie cine-l suporta? Autoritatea publică locală.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Din taxa de branşare, aşa cum am adoptat-o noi 

atunci, reiese că are destinaţia pentru realizarea branşării efective.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Ca să te branşezi, trebuie să ai execuţie mai înainte.  

Domnul Gliga Petruţ: Să nu încurcăm taxa de branşare cu taxa de execuţie. Să nu le 

contopim.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Confunzi lucrurile. Taxa de branşare e o taxă care o 

impunem noi omului să o plătească, care intră pentru acoperirea cheltuielilor cu execuţia. 

Aici scrie că cheltuielile cu execuţia branşamentului revin autorităţilor. Autoritatea locală a 

stabilit o taxă.  

Domnul Gliga Petruţ: Atunci să intre la autoritatea locală acei 500 de lei.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Aici nu zice unde intră banii, aici zice că modul cum 

se face plata acelei tranşări, nu a taxei, a execuţiei, va fi stabilită de contractul de 

delegare a gestiunii. Deci acolo se poate spune, ca să nu intre bani aici, să intre direct la 

operator. Omul merge şi plăteşte banii direct la operator. Din banii aceia operatorul îşi 

execută branşarea, acoperă cheltuielile pentru executarea branşării.  
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Domnul Gliga Petruţ: O parte din cheltuieli.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Costurile pentru materiale sunt de 160 lei la un 

branşament. Cu tot cu manoperă, se ajunge undeva la 300 de lei.  

Domnul Gliga Petruţ: Atunci serviciul nu beneficiază nimic de manoperă din cei 500 de 

lei? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: şi manopera intră în banii respectivi. Manopera nu o 

face serviciul. Serviciul contractează firmă care execută lucrarea.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Costurile furnizării apei şi canalizării trebuie să fie 

acoperite din taxă. Taxa nu e mai mare ca să aducă beneficii. Îşi asigură cheltuielile, adică 

salariile, materialele, taxele care trebuie plătite, consumabilele la canalizare. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Exact aşa funcţionează şi la Reghin Aqua Serv-ul. 

Primăria are o stradă pe care nu este apă, primăria hotărăşte că va băga apă pe strada 

respectivă, virează banii la  Aqua Serv şi Aqua Serv-ul îşi face lucrările mai departe.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Primăria nu poate subvenţiona un serviciu public.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Nu e subvenţie, e investiţie.  

Domnul Gliga Petruţ: ţi cum îi dai banii? Atunci de ce să o faci pe serviciu? De ce să nu o 

faci în cadrul primăriei? 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Îi permiteţi să sune consultantul, să ne lămurim? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Consultantul a spus că Primăria nu poate să 

subvenţioneze.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Nu e subvenţie, e investiţie.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: S-a alocat 1 miliard 200 pentru dezvoltarea 

asta şi a spus că e ilegal, la asta se referă.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: O să ajungem la un blocaj. Consiliul local 

funcţionează în şedinţe, dacă are buget şi până se întruneşte consiliul nu te poţi încadra 

în termene, ar însemna ca la fiecare branşament să facem şedinţe de consiliu.  
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Domnul Gliga Petruţ: În care termene, domnule primar? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: În termenul de 15 zile.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Mie nu mi se pare corect ca eu să încasez banii, eu 

să mă apuc să fac branşamente, extinderea. Eu de ce înfiinţez serviciul atunci? 

Este contactat telefonic domnul consultant, Stelian Borzea, care s-a ocupat de 

întocmirea documentaţiei.  

Domnul Gliga Petruţ: Suntem într-o dilemă. Pentru extinderea alimentării cu apă, pentru a 

băga apă la alţi potenţiali consumatori, cum procedăm? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Pentru extindere, pentru modernizare şi înfiinţarea 

unor noi sisteme de alimentare cu apă, revine în sarcina autorităţii administraţiei publice 

locale.  

Domnul Gliga Petruţ: Autoritatea publică locală poate să delege această chestie 

Serviciului public şi să deruleze banii pentru investiţia respectivă prin serviciul public? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Investiţia respectivă se face în baza planului de 

investiţii şi listei de investiţii aprobat de consiliul local după care se dă serviciului pentru 

exploatare.  

Domnul Gliga Petruţ: După ce investiţia e făcută, nu? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: După ce investiţia este făcută, conform proiectului, se 

dă în administrare şi partea aceea serviciului public.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Branşamentul cum îl facem? Vine o persoană, 

depune cerere să facă branşament. 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Branşamentul se realizează până la limita proprietăţii.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: De către cine? Cine face branşamentul? Săpătura 

până la conducta de pe proprietate? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Branşamentul poate fi asigurat de către operator, de 

către autoritatea administraţiei publice locale sau de către proprietar. În limita costurilor 

alocate de către consiliul local pentru această treabă, proprietarul îşi poate deconta dacă 

Consiliul local are bani să deconteze, dacă nu, nu. În practică am întâlnit Hotărâri de 

Consiliu Local care stabileau taxe speciale de branşare, care includ materialele speciale 

pentru branşare.  
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Domnul Gliga Petruţ: În asta constă taxa de branşare, nu? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Exact.  

Domnul Gliga Petruţ: Ce e pe domeniul public, cine le face, cine plăteşte? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: V-am spus, un operator sau administraţia publică 

locală.  

Domnul Gliga Petruţ: Nu branşarea efectivă ci lucrările de extindere.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Extinderea reprezintă investiţie, poate să includă 

inclusiv partea aceasta de execuţie de branşament, finanţează autoritatea administrativ 

teritorială până la nivelul de proprietate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Ce înţelegeţi prin extindere? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Extindere poate fi construirea unui nou sistem.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Adică de la conducta care merge pe stradă până la 

casă sunt 2 metri de şanţ, trebuie pusă o ţeavă de 2 metri de la conductă până la 

proprietate, o fac investiţie? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Dacă sunt 2-10 metri de țeavă, asta intră în cheltuieli 

ale operatorului, dar dacă sunt 200 metri ţeavă de exemplu, unde e investiţie mai mare, 

depăţeţte nivelul unor cheltuieli cu obiectele de inventar, nu mai e o cheltuială curentă a 

operatorului, se face în baza unui plan de investiţii aprobat de consiliul local.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă noi stabilim în hotărârea de dare în 

administrare a reţelei că furnizăm bani operatorului ca să facă investiţiile, se poate? 

Domnul consultant, Stelian Borzea:  Apare ca subvenţie.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Scopul e clar, ca investiţie.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Consiliul local suportă anumite investiţii, investiţia se 

realizează de către Consiliul local, de către autoritatea administraţiei publice locale,se 

face proces verbal de recepţie etc., se trece în domeniul public al localităţii, după care se 

dă în administrare şi acest segment.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Deci noi, ca şi comună, cu personalul nespecializat 

pe care îl avem, realizăm investiţia şi o recepţionăm noi? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: De exemplu, dacă am 500 de metri de ţeavă de făcut, 

ori fac un contract pentru lucrarea respectivă chiar nu operatorul, sau cu o firmă 

specializată care îmi face lucrarea respectivă.  
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Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Da, dar eu fac o lucrare neprofesionistă că nu sunt 

de specialitate, vine operatorul şi spune că nu funcţionează. 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Alegeţi un agent economic specializat în domeniu.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Se poate ca acele investiţii necesare să le dea 

operatorului să le execute? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Pe bază de contract, da.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu intră ca subvenţie? 

Domnul Gliga Petruţ: Dacă serviciul face contract cu primăria, nu se interpretează ca 

subvenţie? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Nu e subvenţie că prestează o muncă în baza unui 

deviz de lucrări. de exemplu, dacă  Consiliul Local stabileşte ca pentru extinderea de 

reţea să se facă 500 de metri de ţeavă, vreo 10 branşamente, se face proiectul, aprobă 

finanţarea, aleg operatorul să facă pe baza unui contract deviz de lucrări sau o societate 

comercială pe baza unui deviz de lucrări. Se face lucrarea, se face recepţia şi după ce s-a 

făcut recepţia se face o hotărâre de dare în administrare pentru acea parte de lucrare. 

Proprietar este Consiliul local şi lucrarea trebuie să apară, tot prin hotărâre de Consiliu 

local, în domeniul public al comunei.   

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă operatorul nu vrea să facă investiţia şi spune 

să caut o firmă care să o facă, este vreo problemă? 

Domnul consultant, Stelian Borzea:  Nu este nicio problemă.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Noi atunci de ce am înfiinţat serviciul? 

Domnul Gliga Petruţ: Pentru gestionarea sistemului.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: În baza hotărârii de dare în administrare, există 

posibilitatea ca o parte din investiţii sau toate investiţiile să fie făcute de către operator. 

Dar are operatorul puterea financiară să facă investiţiile respective? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Noi am gândit altfel lucrurile. Operatorul face un 

necesar cu investiţiile necesare, prezintă consiliului situaţia, consiliul finanţează, virează 

banii necesari investiţiei şi operatorul se ocupă de investiţie. 

Domnul Gliga Petruţ: Nu se poate aşa ceva.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Nu se poate, apare ca subvenţie.  
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Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu văd o treabă foarte clară acest serviciu. Acest 

serviciu pe care îl înfiiinţăm trebuie să fie subordonat primăriei, altfel nu are rost să îl 

înfiinţăm.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Propun să amânăm până ne clarificăm foarte clar.  

Domnul Gliga Petruţ: Serviciul se ocupă de gestionarea sistemului. Asta nu înseamnă că 

acel serviciu trebuie să extindă sistemul. Extinderea sistemului e o investiţie a autorităţii 

administraţiei publice.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu zic că e foarte plauzibil să nu mai cerem 

oamenilor taxă, e o propunere de-a mea. Dacă omul e, de exemplu, la 10 metri de 

conducta principală, să îşi plătească tot şi să nu mai plătească taxă. Dacă o e persoană 

fizică doreşte să îşi bage apă, să plătească toate costurile până acolo. Găsim o firmă 

autorizată care face branşări, firma emite factură pentru branşare, după care serviciul 

preia investiţia făcută gata.  

Domnul Gliga Petruţ: Perfect. Aici am vrut să ajung.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu aşa o văd cel mai simplu.  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Dar cel care este la 200 de metri şi îl costă 20 milioane ce 

face? 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:Eu am înţeles clar că investiţia trebuie să o facem noi 

pe domeniul public, că noi suntem beneficiarii, dar de undeva ar trebui să recuperăm 

banii aceştia, că ajungem în situaţia de a falimenta.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Este apă suficientă pentru a branşa toţi oamenii? 

Pe câţi îi branşăm? Nu putem aproba un regulament general apoi discutăm un 

regulament local? 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Eventual să rămânem pe taxa aceea de 500 de lei, de 

referinţă, şi ceea ce depăşeşte pentru unii să suporte consiliul local.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Propun să o amânăm câteva zile, să ne informăm 

mai bine. 
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Domnul Ciorăneanu Ştefan: Ar fi bine să o amânăm şi să rugăm consultantul acesta să 

vină să ne lămurească care e calea cea mai bună.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Aqua Serv-ul după ce regulament lucrează astăzi? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: După acest regulament, după aceste 

legi.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Să ne interesăm şi la ei câteva zile cum 

funcţionează, care e subordonarea faţă de primărie.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Dan Ioan: Să votăm şi gata.  

Domnul Gliga Petruţ: Dacă tot amânăm, nu se poate licenţia serviciul.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

 Se ia legătura din nou cu domnul consultant, Stelian Borzea: 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu propun următoarele- Domnul Todoran Mircea, 

persoană fizică, vreau să mă leg la reţeaua de apă a comunei Ibăneşti, depun o cerere, 

propun să găsesc o firmă care să vină să îmi facă mie lucrarea, să mă branşeze la 

reţeaua comunală, să îmi facă factură, o plătesc, pe urmă investiţia rămâne în 

proprietatea primăriei, dar eu o plătesc, indiferent la ce distanţă stau de conducta 

principală.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Dacă predarea respectivei reţele se face către 

primărie în proprietate ulterior investiţiei făcute de către dumneavoastră, nu văd niciun 

impediment.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Putem impune aşa ceva? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Adică? 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Deci cine vrea să se racoreze la reţeaua de apă se 

impune să îşi facă investiţia şi să o predea ulterior gratuit primăriei.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Puteţi. Dacă respectivul beneficiar vrea să facă 

această investiţie, pe bază de protocol de predare primire apare ca o donaţie către 

administraţia publică locală.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Mircea a pus problema în alt fel. Deci, de exemplu, el 

ar vrea să facă aşa, dar eu nu vreau să fac aşa, mie să îmi băgaţi apa pe gratis.  
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Domnul consultant, Stelian Borzea: Dacă dumneavoastră aveţi fonduri la primărie şi 

intenţia să extindeţi e în regulă.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Domnule consultant, cât se consideră 

branşament şi cât investiţie din lungimea ţevii? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Branşament e din magistrală până la poarta omului.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Poate fi un branşament de 30-50-100 

de metri? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Nu, e prea mare. O parte ar fi investiţie, o parte 

branşament. Un branşament e 3-4 metri.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Aţi scris în Regulament, la art.107, că branşamentul 

va fi 1-2 metri în exteriorul proprietăţii. Deci căminul de branşare. Eu unde să-l pun că 

sunt locuri în care am doar 5 cm? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: În mod normal, e în funcţie de realităţile din teren.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu funcţionează Regulamentul, nu e adaptat la 

condiţiile noastre, aici e problema.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Regulamentul este propriu fiecărei localităţi în parte. 

Prin decizie a Consiliului Local puteţi schimba anumite aspecte din Regulament.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Ce fac în aceste condiţii? Pun contorul în exterior? Îl 

pun la 10 cm? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Punteţi pune căminul de branşament şi săpa în 

interiorul proprietăţii respective. Sunt localităţi care au căminul de branşament pe 

domeniul public.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Taxa aceea de branşare, de 500 de lei,  e legală sau 

ilegală? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: E taxă specială, stabilită prin Hotărâre de Consiliu 

Local şi e legală.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Sub ce formă ajunge taxa de 

branşament care se încasează la primărie la serviciul de apă? Sau nu se încasează la 

primărie, ci direct la serviciul de apă? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Cine face branşamentul? Primăria? 
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Domnul consultant, Stelian Borzea: Branşamentul poate să îl facă şi Primăria, poate să îl 

facă şi operatorul. Primăria îl face în condiţiile în care are prevăzuţi bani pentru investiţia 

respectivă.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Înseamnă că nu e bună hotărârea luată de noi, că e 

prevăzută că intră la Serviciul de apă, cu destinaţia branşament.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Aveţi stabilită o taxă de genul acesta? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Taxa de 500 de lei plus materialele de care vă 

spuneam.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Nu ştiam că aveţi o astfel de hotărâre.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: V-am spus de ea.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: E taxă care intră la Serviciul de apă? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Da, da.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Taxa nu poate să intre decât în bugetul Primăriei. 

Decontarea între operator, serviciu şi consumator se face pe bază de contract.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Aţi prevăzut în Regulament cum se face branşarea, 

că trebuie să se facă reţea interioară.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Reţeaua interioară se poate face de către Serviciul de 

apă, care va emite factură către utilizatorul respectiv, iar reţeaua exterioară este făcută de 

Primărie.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Aţi spus în Regulament că nu se poate branşa omul, 

nu poate obţine avizul, până nu are toate actele menţionate în regulament. Memoriul 

tehnic costă, scheme de montaj, certificat de urbanism, plan de încadrare, planul reţelelor.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Acel Regulament dumneavoastră îl puteţi adopta cu 

mici modificări şi îmbunătăţiri.Dacă vine,de exemplu, un investitor la dumneavoastră, care 

are nevoie de o anumită cantitate de apă şi îşi face şi reţea pe interior, acel om consumă 

o contitate mai mare de apă, deci poţi să îi ceri toate actele. Unui om care nu e în această 

situaţie, nu îi ceri toate actele.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Acuma ori respectăm Regulamentul, ori nu-l 

respectăm.  
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Domnul consultant, Stelian Borzea: Puteţi spune în Regulament că pentru locuinţe folosiţi 

un set de documente, pentru agenţi economici un alt set de documente. Regulamentul 

poate fi adaptat.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Noi ce să îmbunătăţim, că acuma îl aprobăm.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Deci se poate elibera avizul şi fără 

toate aceste acte? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Vă citesc art.108 din Regulament.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Art.108 în principiu se poate modifica. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie: Cum îl putem modifica? Cum vrem 

noi? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Specificaţi că pentru persoane fizice cereţi un set de 

acte şi pentru celelalte personae un alt set de acte. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Să clarificăm puţin. Taxa de branşare, banii intră în 

bugetul local şi modificăm hotărârea de consiliu? Noi facem investiţia, noi facem 

branşamentul şi după ce sunt făcute, le predăm? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Clar. Taxa de branşament se încasează de către 

autoritatea administraţiei publice locale, e taxă specială.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Ce înţelegeţi prin grija operatorului? 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Până la ce limită merge modernizarea reţelei? Cât 

vrea autoritatea publică locală sau cât solicită operatorul? La un moment dat, pentru a 

putea face indicatorii aceia de 15%, pierderile maxime, trebuie făcute tot felul de 

măsurători.    

Domnul consultant, Stelian Borzea: E o pierdere maximă. Sunt sisteme de alimentare cu 

apă unde, fiind noi de exemplu, nu ai voie să ai pierderi decât dacă se sparge ceva. Noi 

am mers pe un procent maxim de pierdere, dacă vreţi să îl diminuaţi, puteţi.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Înlocuirea contoarelor defecte sau a pieselor o 

suportă operatorul.  

Domnul consultant, Stelian Borzea: Dacă contorul e defect, cheltuiala o suportă 

operatorul. Dacă nu e defect, plăteşte utilizatorul cheltuielile.  
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Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: În regulament sunt prevăzute interdicţii de utilizare a 

apei. 

Domnul consultant, Stelian Borzea: Apar situaţii în care nu poţi să asiguri tot necesarul de 

apă şi se poate stabili că între anumite ore nu curge apa, dar oamenii trebuie informaţi.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Întrebarea era referitoare la destinaţia apei. De 

exemplu, eu îmi fac acasă bazin de peşte sau piscină şi tot îmi schimb apa, spăl maşinile. 

Pot să ud în grădină cu ea? 

Domnul consultant, Stelian Borzea: În mod normal nu.  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Cred că ne-am lămurit. Supun la vot proiectul de hotărâre, cu 

specificarea ca în regulamentul propriu să se stipuleze clar toate aceste aspecte.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: La art.108, cu actele necesare pentru persoanele 

fizice să se renunţe la planul reţelelor, la schemele de montaj ale conductelor de apă, 

certificatul de urbanism, autorizaţia de consrucţie, planul de încadrare în zonă. Să rămână 

actul de proprietate şi împuternicirea. 

Domnul consilier personal, Farcaș Sebastian-Irimie: Şi să se branşeze pe bază de aviz.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 32/15.07.2016. 

 

La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind darea în 

administrare şi exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare şi a 

sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia, către Serviciul Public 

de Alimentare cu Apă şi Canalizare-Comuna Ibăneşti, serviciu public de interes local, 

specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al 

Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă expunerea de motive 

şi proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuţii: 
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Domnul Ciorăneanu Ştefan: Datoriile, drepturile şi contravenţiile se vor stipula în 

contractul care se va încheia cu beneficiarul căci el trebuie să le ştie. Eventual, contractul 

se poate face ţinând cont de problemele fiecărui utilizator.  

Domnul Gliga Petruţ: Dacă se aprobă în şedinţă de Consiliu local. 

Domnul Blaga Grigore: Ce faci dacă consumă 400 metri cubi şi zice că nu a udat în 

grădină?  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: 400 metri cubi plăteşte.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Dacă se stipulează în contract că apa va fi utilizată exclusiv pentru 

consumul animalelor şi gospodăria proprie, nu pentru udatul în grădină, spălatul 

covoarelor, etc. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dar de ce să-I interzic? 

Domnul Gliga Petruţ: Îţi dă posibilitatea legea să îi interzici. Apa potabilă e apă potabilă, 

apa industrială e apă industrială. Să facem şi distincţia asta.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dar tu nu furnizezi numai una. 

Domnul Gliga Petruţ: Numai apa potabilă. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă furnizai industrială, foloseam industrială la 

melci, de exemplu.  

Domnul Gliga Petruţ: Se poate face un sistem separate de apă industrială. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Aici trebuie să lucrăm în interesul oamenilor.  

Domnul Gliga Petruţ: Am spus ca o idee.  

Doamna Todoran Alina: Am piscină în curte şi îmi schimb apa zilnic. Care e problema? 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Aţi spus că Serviciul public trebuie să fie în slujba oamenilor. 

Eu zic că trebuie să fie în slujba tuturor oamenilor. Adică dacă unu are melci, unu piscină, 

unu vulcanizare, etc., să sufere toţi ceilalţi? Adică eu nu pot să am 100 metri cubi pe lună 

că altu are nevoie de 1500 metru cubi? Că nu suntem capabili la ora actual să acoperim 

tot ceea ce este necesar, asta suportăm toţi.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Gliga Petruţ: Ar trebui să punem problema în felul următor: să extindem reţeaua.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru:Extinzi reţeaua dar cheltui bani din bugetul local şi nu 

faci dumuri ca să extinzi reţeaua.  
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Domnul Ciorăneanu Ştefan: Nu e vorba neapărat de extinderea reţelei ci de mărirea 

capacităţii.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Statistic, văzând opţiunile oamenilor, 45% din 

populaţie pune pe primul loc drumurile şi cam 15% pun pe primul loc apa.  

Domnul Gliga Petruţ: Poate a fost un sondaj înainte de asfaltare. Să reiniţiem un sondaj.  

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.33 /15.07.2016 

 

La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind cantitatea de apă 

uzată evacuată de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în 

comuna Ibăneşti, judeţul Mureş.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă expunerea de motive 

şi proiectul de hotărâre. Menţionează că, în conformitate cu legea, procentul de apă uzată 

poate fi între 80%-100%, procentul urmând a fi stabilit de către consilieri.  

Se trece la discuţii: 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Eu propun 80%.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.34 /15.07.2016 

 

La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei 

corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei 

Ibăneşti.  

             Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian-Irimie, prezintă expunerea de 

motive şi proiectul de hotărâre. 

Se trece la discuţii: 

Doamna Todoran Alina: O pondere mai mică de 14 pe cine obligă să fie mai eficient?  

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Serviciul de apă.  

Doamna Todoran Alina: Deci cu cât e mai mică ponderea, cu atât ei sunt mai eficienţi să 

ne rezolve problemele? 
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Domnul Ciorăneanu Ştefan: Da. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă depăşesc cota respectivă, peste 15%, ne ia 

autorizarea, licenţa.  

Au loc discuţii dezorganizate.   

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 35/15.07.2016 

 

La punctul nr.6 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind  aprobarea unor 

măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor 

străzi din domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş; 

                Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, prezintă expunerea de motive şi proiectul 

de hotărâre. Domnia sa menţionează că este vorba de străzile care au fost asfaltate şi 

care urmează să fie asfalatate.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.36 /15.07.2016 

 

La punctul nr.7 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de credite interne şi bugetului de venituri proprii pe anul 2016 al comunei 

Ibăneşti.  

                Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, prezintă expunerea de motive şi proiectul 

de hotărâre.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 37/15.07.2016 

 

La punctul nr.8 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind completarea HCL 

nr.24 din 28.07.2016 de aprobare a instituirii unei taxe speciale de prestări servicii pentru 

realizarea branşamentelor de racordare la reţeaua de alimentare cu apă. 

 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, prezintă raportul şi  proiectul de hotărâre privind completarea 
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HCL nr.24 din 28.07.2016 de aprobare a instituirii unei taxe speciale de prestări servicii pentru 

realizarea branşamentelor de racordare la reţeaua de alimentare cu apă. Domnia sa propune să 

se completeze art.1 din HCL nr.24/28.07.2016 cu alin.(2) care va avea următorul cuprins: “Taxa 

prevăzută la alin.(1), constituie venit la bugetul local şi va fi folosită pentru realizarea 

branşamentului precum şi pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă.” 

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 38/15.07.2016 

 

La punctul nr.9 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind completarea HCL 

nr.30 din 31.08.2016. Domnul primar prezintă raportul şi proiectul de hotărâre. Domnia sa 

menţionează că este necesar să mai fie numit un membru în Consiliul de Administraţie al 

Şcolii. 

Discuţii: 

Domnul Ciorăneanu Ştefan: Propun desemnarea din partea Consiliului Local un membru 

în Consiliul de Administraţie al şcolii, anume pe domnul Gliga Vasile-Dumitru. 

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 39/15.07.2016 

 

 Alte discuţii. 

 Domnul primar informează consilierii că activitatea Serviciului de Evidenţă a 

Persoanelor a fost suspendată deoarece nu a funcţionat, din mai multe motive, 

unul fiind lipsa de personal. Domnia sa menționează că şi-a dat demisia celălalt 

membru de la Stare Civilă şi  se lucreză cu foarte puţine persoane, mai ales în 

această perioadă de concedii. 

 

 Preşedinte de şedinţă,        p. Secretar, 

      Ciorăneanu Ştefan                     Man Ancuţa-Nicoleta 

  

 


