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                                 Proces-verbal 

                                             Nr. 10518 din 31octombrie 2016 

 
Încheiat cu ocazia şedinţei “ordinare” a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş 

care a avut loc în data de 31 octombrie 2016.  

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte 

domnul Ciorăneanu Ştefan.  

În consecinţă, şedinţa este legal constituită.  

La şedinţă mai participă angajaţi ai primăriei:  dmnişoara Gliga Ramona-Maria, 

domnul Blaga Ioan-Grigore şi domnul Farcaş Sebastian-Irimie. 

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

al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă “ordinară” pentru data de 31.10.2016, orele 

16,00 la sediul primăriei, cu următoarea, 

ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului de credite interne 

şi bugetului de venituri proprii pe anul 2016 al comunei Ibăneşti; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului de 

credite interne şi bugetului de venituri proprii al comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2016; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţilor publice din 

aparatul de specialitate al Primăriei comunei Ibăneşti pentru anul 2017;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, anexă la 

Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei 

şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibăneşti cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Matei 

Carmen-Daniela; 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, completează ordinea de zi cu:  

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerii de schimbarea de destinaţie a 

unei săli din incinta clădirii ,,Grădiniţa Ibăneşti” în birou pentru Primărie; 
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7. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a 

situaţiei contribuţiilor cetăţenilor din perioada 2005-2016 pentru introducerea apei în 

comuna Ibăneşti;  

8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru partizile 

nr.6092, 6175, 6184.  

            Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, propune modificarea ordinii în care vor 

fi discutate proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, în sensul discutării primelor două 

puncte de pe ordinea de zi la finalul şedinţei, pentru a fi prezent domnul primar, Dan 

Vasile Dumitru.  

             Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, supune la vot ordinea de zi care se  

aprobă cu 12 voturi „pentru”.  

             Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, supune la vot modificarea ordinii în 

care vor fi discutate proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, modificare care se 

aprobă cu 12 voturi „pentru”.  

            Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, întreabă consilierii dacă au 

obiecţii cu privire la procesul verbal de la şedinţa anterioară.  

            Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, menţionează că nu a găsit pe site-ul 

Primăriei procesul verbal de la şedinţa anterioară şi propune trimiterea acestuia, de acum 

înainte, în acelaşi timp cu convocatorul pentru şedinţa următoare.  

           Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că procesul verbal a 

fost afişat la avizier în termenul legal de trei zile, însă legea nu prevede obligaţia 

comunicării acestuia odată cu convocarea la şedinţă. Doamna secretar menţionează că 

va verifica de ce nu a fost publicat procesul verbal de la şedinţa anterioară pe site şi 

propune comunicarea procesului verbal pe mail consilierilor locali, la cererea acestora, de 

acum înainte. 

           Nefiind obiecţii, preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, supune la vot 

procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se adoptă cu 12 voturi „pentru”. 

            Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că toate proiectele 

de hotărâri de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil.  
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La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea 

planului de ocupare a funcţilor publice din aparatul de specialitate al Primăriei comunei 

Ibăneşti pentru anul 2017.  

 Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că legea instituie 

obligaţia trimiterii până la sfârşitul lunii august către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, proiectul planului de ocupare a funcţilor publice pentru anul următor. Doamna 

secretar menţionează că acest plan cuprinde menţiuni referitoare atât la funcţionarii 

publici care vor promova în grad cât şi la posturile vacante care vor fi scoase la concurs.  

        Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că pentru anul 2017 

sunt prevăzute două promovări în grad profesional întrucât două angajate ale Primăriei 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru promovarea în grad, anume trei ani 

vechime în gradul profesional din care promovează.  

       Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că există un post de 

recrutare la compartimentul de Asistenţă Socială şi un funcţionar public debutant, anul 

viitor va deveni funcţionar public definitiv.  

 Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezintă consilierilor proiectul de 

hotărâre şi menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici .  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.43/31.10.2016. 

 

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

modificării statului de funcţii, anexă la Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.42/2013 

privind aprobarea organigramei primăriei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ibăneşti cu modificările şi completările ulterioare.  

           Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezintă raportul întocmit de 

domnul primar, Dan Vasile Dumitru, şi proiectul de hotărâre.  

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.44/31.10.2016. 
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La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind angajarea în 

funcţia de asistent personal a numitei Matei Carmen-Daniela. 

 Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezintă raportul compartimentului 

de asistenţă socială şi proiectul de hotărâre.  

Doamna secretar propune modificarea datei de 1 noiembrie 2016 în 2 noiembrie 

2016 întrucât dispoziţia trebuie înregistrată în Revisal şi nu este posibilă înregistrarea în 

aceaşi zi.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, în forma modificată. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.45/31.10.2016. 

 

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

propunerii de schimbarea de destinaţie a unei săli din incinta clădirii ,,Grădiniţa Ibăneşti” 

în birou pentru Primărie.  

                Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezintă raportul întocmit de 

domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie, şi proiectul de hotărâre.  

Se trece la discuţii: 

Doamna Todoran Alina Elena: Unde funcţiona serviciul de stare civilă?  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie: Serviciul de stare civilă funcţiona în 

clădirea unde a fost poşta.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Serviciul de stare civilă funcţiona şi în clădirea 

unde a fost poşta şi în biroul de la secretariat din cadrul Primăriei.  

Doamna Todoran Alina Elena: Nu se poate să oferim serviciul de stare civilă, în special 

cununiile, la festival? 

Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina: Nu avem voie să oficiem căsătorii în 

afara spaţiului destinat ca birou de stare civilă. Nu avem voie să scoatem registrele din 

biroul de stare civilă.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Ar fi frumos să oferim  posibilitatea oficierii 

căsătoriilor şi la festival.  

Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina: Legea ne interzice acest lucru.  
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Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: A fost un proiect pentru construirea unui foişor 

în parcul din faţa clădirii Dispensarului.  

Domnul Matei Florin: Ar fi fost frumos să se oficieze căsătorii la festival, în special vara. 

           Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie, menţionează că în spaţiul din 

incinta clădirii Grădiniţei Ibăneşti, propus în vederea funcţionării serviciului de stare civilă, 

se va înfiinţa o cale de acces direct din stradă iar spaţiul  va fi amenajat corespunzător.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Spaţiul respectiv este bun întrucât e mare şi permite 

accesul cât mai multor invitaţi de la nuntă.  

Domnul Matei Florin: Ar trebui să nu uităm de proiectul privind construirea unui foişor. 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie: Banii alocaţi pentru construirea 

foişorului au fost mutaţi în altă parte, la alt capitol bugetar.  

Domnul Matei Florin: Urmează bugetul pe anul viitor.  

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.46/31.10.2016. 

 

La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi se discută proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local, 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.  

               Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că la parte de cheltuieli cu 

asistenţa socială consiliul local asigură 20% din bugetul respectiv. Domnia sa 

menţionează că suma e aşa mare deoarce s-a prognozat că vor mai fi angajate persoane 

la capitolul respectiv întrucât se îmbolnăveşte lumea sau mai trec din cei care iau 

indemnizaţie în salariaţi. Domnia sa menţionează că în fiecare an la acest capitol bugetar 

se cuprind mai mulţi bani deoarece au fost câţiva ani la rând în care s-a transmis situaţia 

exactă şi ei au tăiat o cotă parte, astfel că s-a ajuns în situaţia în care persoane care au 

fost angajate au fost trecute pe indemnizaţie întrucât nu mai puteau fi plătite salariile.  

               Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că la capitolul Alimentare cu 

apă s-a prevăzut suma de 75.000 lei pentru scoaterea din fonduri. Domnia sa 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: Consilier juridic, Gliga Ramona Maria________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

menţionează că documentaţia a fost trimisă la Bucureşti abia săptămâna trecută întrucât 

din primăvară documentaţia a fost la Direcţia Silvică şi la Ocol. Domnia sa menţionează 

că de la Bucureşti documentaţia trebuie să se întoarcă la Primărie, ulterior fiind trimisă la 

Braşov, pentru ca autorităţile să vină în teren. 

               Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că la capitolul Iluminat public 

suma cuprinde atât consumul cât şi reparaţiile întrucât a început o avalanşă de defecţiuni, 

becurile se ard. Domnia sa menţionează că în această sumă sunt cuprinşi bani şi pentru 

ornarea de Crăciun întrucât anul trecut s-au achiziţionat instalaţii dar nu au fost suficiente, 

motiv pentru care se vor mai cumpăra.  

                Domnia sa menţionează că la capitolul Gospodărie comunală există o partidă 

care trebuie exploatată pentru a avea cherestea pentru reparaţii la poduri în principal.  

                Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că la capitolul Străzi 52.000 

lei sunt pentru partea de deszăpezire. Domnia sa informează că încă nu s-a încheiat 

contract de deszăpezire dar s-au făcut cereri de ofertă şi de 25.000 lei se va cumpăra 

material (nisip şi sare), 27.000 este o estimare a numărului de ore care ar trebui efectuată 

deszăpezirea. Domnia sa menţionează că nu se va plăti nimic dacă plouă şi nu ninge, dar 

dacă ninge şi este zăpadă ora de funcţionare se plăteşte la firma de deszăpezire.  

Se trece la discuţii:  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Deszăpezirile se vor face cu utilajele noastre sau se 

externalizează? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Deszăpezirile se vor face cu o firmă de deszăpeziri, 

Todoran Silver. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Am întrebat pentru că ştiam că avem autogreder, 

buldoexcavator. Nu se poate face cu aceste utilaje? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu avem oameni pe aceste utilaje şi este o problemă 

cu persoanele care pot fi angajate întrucât serviciul de apă ne blochează cinci posturi. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Şoferii care sunt cu microbuzele şcolare nu pot 

lucra pe buldoexcavator? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Microbuzul şcolar a stat un an de zile în curtea şcolii 

că nu a avut şofer. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Acum nu este sofer? 
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Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Este şofer, dar de două ori ne-a spus că pleacă în alt 

loc întrucât e mai bine plătit, plus că are programul strict.  

Doamna Todoran Alina Elena: Ce fac persoanele de la serviciul de apă pe timpul iernii? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Fiecare are o fişă a postului cu atribuţii. Cei de la 

serviciul de apă fac reparaţii, întreţinerea, funcţionarea sistemului şi asistă la noile 

branşamente care se fac, acordă asistenţă de specialitate. Investiţiile le facem noi. Am 

făcut contract cu firmă care introduce apă, contorizare şi banşamente la canalizare, deci 

pentru partea de branşamente la canalizare încă nu au într-adevăr solicitări dar la 

branşamente cei care au plătit acea taxă de 500 de lei sunt luaţi în ordinea în care au 

plătit.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Nu mi se pare normal să avem utilaje şi să nu le 

putem folosi. Sigur există alte posibilităţi.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Noi avem, de exemplu, din posturile noastre blocate, 

un post de asistent social pe care trebuie să îl angajăm pentru serviciul de asistenţă 

socială. Acest post a fost scos de multe ori a concurs, va mai fi scos.  

Domnul Matei Florin: Nu ne-am putea folosi, la fel ca la Tabăra Lăpuşna, de asociaţie? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: La firma Todoran Silver am făcut un contract să facă 

prestări servicii pentru lucru pe utilaj şi erau plătiţi pe zi de lucru, dar la deszăpeziri am 

făcut contract cu ei la preţul de pe piaţă.  

Domnul Todoran Ionel: Deszăpezirile le vor face cu utilajele lor? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Da.  

Domnul Matei Florin: Dacă am fi mers tot pe varianta de prestări servicii pe utilajele 

Primăriei nu ar fi mers? 

Domnul Dan Ioan: Aşa nu vine nimeni. 

Domnul Matei Florin: Poate veneau alţii.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: O singură soluţie, ca să ne putem noi mişca, ar fi să 

se facă un SRL al Primăriei. Am înţeles că în alte Primării se practică asta. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: După ce se obţine licenţa pentru serviciul de apă, 

transformăm serviciul de apă în SRL şi atunci nu ne mai ocupă numărul maxim de 

personal al nostru şi putem să îi alocăm şi lucrările respective. Atunci şi salariile şi le 

stabilesc ei în funcţie de venituri şi cheltuieli. Noi suntem acţionar unic al acelui SRL şi 
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stabilim liniile de funcţionare.Nu puteam să facem direct aşa pentru că atunci SRL-ul ar fi 

trebuit să intre în licitaţie cu alţi operatori regionali. 

Domnul Todoran Ionel: Când se poate face asta? După un an de la funcţionare? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: După ce avem licenţa.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Problema este că utilajele respective nu pot fi date 

altcuiva spre folosire până nu trec anii de monitorizare, dar le putem folosi pentru 

interesul public.  

 Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: S-ar putea ca într-un viitor apropiat, dacă reuşim 

aducţiunea de apă de la Fâncel, să intrăm într-un parteneriat cu nişte investitori să 

producem apă de izvor, deci excesul de apă să se îmbutelieze şi să producem bani 

pentru comună.  Se va face un SRL, ca cel care face serviciile pentru canalizare şi apă, 

noi participăm cu sursa de apă şi teren aferent fabricii respective. Comparativ cu alte 

comune care abia reuşesc să îşi plătească angajaţii, noi am reuşit să facem ceva pentru 

comună. Într-adevăr, anul trecut şi anul acesta am cofinanţat pentru proiectele pe care le 

avem în derulare, am plătit anul acesta dobânzile aferente creditului de 1 milion de lei şi 

ne-am permis să face lucrări pe care alte comune nu şi le permit.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.47/31.10.2016. 

 

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

execuţiei bugetului local, al bugetului de credite interne şi bugetului de venituri proprii al 

comunei Ibăneşti pe trimestrul III 2016.  

                Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, prezintă raportul compartimentului şi 

proiectul de hotărâre.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.48/31.10.2016. 
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La punctul nr.7 de pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei 

comisii speciale de analiză şi verificare a situaţiei contribuţiilor cetăţenilor din perioada 

2005-2016 pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti.  

Preşedintele de şedintă, domnul Matei Florin, a făcut o propunere pentru înfiinţarea 

unei comisii special de analiză şi verificare a situaţiei contribuţiilor cetăţenilor pe perioada 

2005-2016 pentru introducerea apei în comună.  

 Preşedintele de şedintă, domnul Matei Florin, consideră necesară înfiinţarea 

acestei comisii care să prezinte un raport clar cu privire la situaţia introducerii apei în 

comună în perioada 2005-2016 ţinând cont de situaţia incertă prezentată în şedinţa 

ordinară din data de 31.08.2016 de comitetul de introducere a apei în comuna Ibăneşti şi 

înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul comunei 

Ibăneşti, care presupune şi încheierea de contracte cu toţi beneficiarii.  

 Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, menţionează că potrivit art.29 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local  Ibăneşti, la propunerea 

consilierilor sau a primarului se pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare.  

Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, menţionează că a întrebat la 

Bucureşti pe ce perioadă se poate obţine extras de cont, întrucât ar fi nevoie de un 

document oficial pentru a putea identifica cât a plătit fiecare persoană. Răspunsul primit a 

fost în sensul că se pot primi extrase de cont din 1994 până în prezent, la cererea 

titularului de cont.  

 Ţinând cont de cele menţionate anterior, preşedintele de şedinţă, domnul Matei 

Florin, propune înfiinţarea unei comisii pentru a clarifica această situaţie. 

 Se trece la discuţii:  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie: Ce să facă efectiv comisia 

respectivă? 

Domnul Matei Florin: Comisia să ceară comitetului de apă extrasul de cont, să verifice 

acel extras de cont şi să întocmească un raport prin care să arate cine cât a plătit la apă. 

Pe de altă parte, cum va ştii serviciul de apă pe care noi l-am înfiinţat cu cine să facă 

contract? 

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie: S-a predat o listă cu persoanele care 

există în evidenţă.  
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Domnul Matei Florin: S-a predate şi situaţia cu cei care nu au plătit? 

Domnul Dan Ioan: Bineînţeles.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: S-a predat o listă cu toţi cei care sunt branşaţi.  

Domnul Matei Florin: Dar nu cu cei care nu au plătit. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Noi nu avem această evidenţă, noi avem situaţia 

celor branşaţi.  

Domnul Matei Florin: Vă reamintesc că există o listă care nu este completă, de aceea am 

specificat că este o situaţie incertă, prin care sunt restanţieri la apă. Consider că este 

datoria noastră, a tuturor consilierilor, să facem astfel încât toţi oamenii care au plătit să 

nu fie marginalizaţi pe tema aceasta ci să fie reprezentaţi echitabil. Eu vă propun ca cei 

care nu au plătit, să plătească! Nu se vor semna contracte noi cu cei care au restanţe.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Referitor la răspunsul dat de centrala Bucureşti, i-am 

spus doamnei Petra Claudia că m-a dezinformat, motiv pentru care a verificat din nou la 

Târgu Mureş şi a spus că nu se dau pe perioda de care dumneavoastră, domnule Matei, 

menţionaţi.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Doar din 2005 au datele în sistem informatic.  

Domnul Matei Florin: Până atunci le-au scris toate de mână. Mă suprinde. Te referi strict 

la Ibăneşti? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Nu, la CEC în general. 

Domnul Matei Florin: Eu asta ştiu. Trebuie să existe bază de date din 2005. Consider că 

ar trebui să ne adresăm consiliului de apă, să facă o cerere, să vedem ce obţinem. Pe de 

altă parte, dacă nu, ne va da consiliul de apă o situaţie a restanţierilor.  

Domnul Dan Ioan: Eu v-am dat-o.  

Domnul Matei Florin: E incertă.  

Domnul Dan Ioan: În raportul prezentat, se vede cine cât a plătit, cei care nu au plătit 

suma integrală sunt restanţieri.  

Domnul Matei Florin: Să înţeleg că luăm de bună acea listă. Haideţi să o luăm de bună şi 

atunci ce facem, îl debranşăm pe domnul viceprimar? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Debranşaţi-mă.  

Domnul Dan Ioan: Mai încerc să fac o cerere la doamna Petra Claudia, să îmi dea foile 

respective.  
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Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă domnul Matei Florin spune că se dă extras de 

cont, fă o cerere, domnule Dan Ioan, în numele tău personal, să obţii un extras de cont cu 

toţi banii care ţi-au intrat.  

Domnul Matei Florin: Aţi folosit acest cont strict pentru apă? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu, a fost contul personal al domnului Dan Ioan. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Dan Ioan: Cei de pe raportul pe care îl aveţi nu au plătit.  

Doamna Todoran Alina Elena: Raportul nu e la zi.  

Domnul Dan Ioan: E până în 2013. Din 2013 până în 2015 ne uităm în caiete. 

Domnul Matei Florin: Eu zic să înfiinţăm comisia şi atunci vedem situaţia exactă.  

Doamna Todoran Alina Elena: Ca să încheiem discuţia despre apă, să decidem dacă îi 

branşăm pe restanţieri sau nu. 

Domnul Dan Ioan: Restanţierii sunt branşaţi. 

Domnul Matei Florin: Dar nu mai facem contract cu ei.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Trebuie să găsim o modalitate să luăm diferenţa de 

bani. Pare logică treaba asta.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Ionel: Trebuie scos extrasul, dacă se dă, comparat cu caietul şi vedem.  

Domnul Matei Florin: Asta ziceam, să facem o comisei, să întocmim un raport pentru 

şedinţa următoare, arătăm ce am găsit, care este situaţia restanţierilor, cât mai trebuie să 

plătească, după care pot fi făcute contractele.   

Domnul Todoran Ionel: De ce nu face serviciul de apă acest lucru? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Serviciul de apă nu mai are treabă.  

Domnul Matei Florin: Eu cred că ar fi trebuit făcut la recepţie.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Ionel: De ce nu scoatem extrasul de cont să verifice serviciul de apă 

datele respective? Ei ce fac? Să nu se mai facă comisie.  

Domnul Matei Florin: Eu am propus să fie o comisie ca să nu fie discuţii dacă s-a făcut 

corect sau nu. 

Au loc discuţii dezorganizate.  
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Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Când s-au depus la Bucureşti documentele în 

vederea obţinerii licenţei, s-a depus o listă cu numărul de abonaţi. Dacă nu avem un 

anumit număr de abonaţi, nu primim licenţa.  

Doamna Todoran Alina Elena: Este condiţionată primirea licenţei de acest aspect? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Da. 

Domnul Matei Florin: Dar e corect pentru cei care au plătit? Noi suntem responsabili 

pentru oamenii din Ibăneşti, pentru asta ne-au pus aici.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Să le dăm un termen până la care să plătească 

restanţa, în caz contrar vor fi debraşaţi. Luăm o hotărâre în acest sens.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Oamenii care au plătit vor fi foarte mulţumiţi de 

această decizie a Consiliului local. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Se pune problema că acum funcţionăm pe noua 

taxă. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Bloj Cosmin: Ori îi debranşăm pe cei care nu au plătit taxa, ori îi punem să 

plătească taxa de 500 de lei acum, cei care nu au plătit deloc.  

Domnul Dan Ioan: Nu sunt persoane care nu au plătit deloc.  

Domnul Matei Florin: Atunci cum să luăm de bună acea listă din moment ce pe acea listă 

apar persoane care nu au plătit deloc? 

Domnul Dan Ioan: Nu există.  

Domnul Matei Florin: Asta ziceam, de aceea avem nevoie de această comisie.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Eu chiar îl propun şef de comisie pe domnul 

Matei Florin.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Dan Ioan: Nu aveţi cum să recuperaţi banii. Eu în 10 ani nu am reuşit să îi 

recuperez.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Matei Florin: În cel mai rău caz vor plăti noua taxă. 

Domnul Dan Ioan: Şi este suficient că a plătit 250 de lei atunci şi acum mai plăteşte încă 

250 de lei? 

Domnul Matei Florin: Plăteşte 500 de lei. 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: Consilier juridic, Gliga Ramona Maria________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Deci cine nu a plătit integral, plăteşte 500 de lei. Dar 

cei care mai au de plătit doar 100 de lei? 

Domnul Matei Florin: Să le dăm posibilitatea să plătescă fie diferenţa, fie suma de 500 de 

lei.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Unde plăteşte suma de 100 de lei, de 

exemplu? 

Domnul Matei Florin: La serviciul de apă.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Nu poate, că prin hotărârea de consiliu s-a 

stabilit suma de 500 de lei. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Putem să luăm o altă hotărâre în care să precizăm 

că se poate achita suma de 500 de lei sau diferenţa pe care o mai are de plătit. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Consider că aceasta este cea mai bună propunere.  

Domnul Matei Florin: Avem o şansă să aducem bani la bugetul local, plus că avem o 

datorie morală faţă de oameni să rezolvăm această situaţie.  

Domnul Matei Florin solicită consilierilor locali să facă propuneri pentru numărul de 

membrii ai comisiei şi persoanele care vor fi parte.  

Domnul Matei Florin: Propun cinci membrii. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Ajung 3 membrii. 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, supune la vot propunerea domnului 

Todoran Mircea Alin Cristian.  

 Propunerea se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Îi propun pe domnii Bloj Cosmin, Matei Florin şi 

Gliga Vasile Dumitru. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Nu vreau să apară discuţii întucât eu am fost membru în 

comitetul de apă.  

Domnul Matei Florin:Îl propun pe domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Eu refuz. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Îl propun pe domnul Todoran Ionel.  

Domnul Todoran Ionel: Eu nu am timp.  

Doamna Todoran Alina Elena: Consider că domnul Dan Ioan ar fi cel mai potrivit.  

Domnul Dan Ioan: Eu refuz, vă dau extrasul şi voi îl analizaţi.  
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Domnul Todoran Ionel: Dumneavoastră cunoaşteţi lucrurile cel mai bine. 

Domnul Matei Florin: Lucrând în domeniul infromatic vă spun să se poate lega fişierul cu 

extrasul în format electronic, se poate face o interogare în baza de date şi iese exact. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Care este certiudinea ta că nu va apărea nicio 

eroare? 

Domnul Matei Florin: De aceea se face o comisie, ca să nu existe incertitudini de genul 

acesta. 

Domnul Matei Florin: Sunteţi de acord ca membrii comisiei să fie- subsemnatul, Matei 

Florin, domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian şi domnul Bloj Cosmin? 

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.49/31.10.2016. 

 

La punctul nr.8 de pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului 

de pornire la licitaţie pentru partizile nr.6092, 6175, 6184. 

Se trece la discuţii: 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Domnule primar, ce facem cu lemnele de foc? Le 

dăm sau nu le dăm? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Toate le dăm. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Trebuie să găsim o posibilitate prin care să dăm 

lemne la oamenii, tot mărim cu 10 lei dar nu vine nimeni. Trebuie să luăm preţul pieţei şi 

să dăm lemne la oameni, că e 60 de lei, că e 160 de lei, dar să aibă, că e frig şi merge şi 

fură dacă nu. Sau, dacă nu ne scoate nimeni lemnul de foc, să luăm o partidă de 1000 

metri cubi si să o dăm pentru populaţie, lemnul de rulaj să îl vindem la rampă, restul să îl 

dăm ca lemn de foc.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu se prezintă nimeni nici la aceasta.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Se prezintă dar trebuie să dăm un preţ corect la 

exploatare.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Să ne interesăm de preţul pieţei, să găsim o firmă dispusă 

să îl exploateze şi în ce condiţii ar fi dispusă să îl exploateze.  
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Domnul Bloj Cosmin: Consider că nu ar mai trebui să specificăm ,,în metrii steri” că mulţi 

se retrag din cauza asta, să îl lăsăm metrii cubi.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Să majorăm preţul de exploatare la aceste trei partizi, 

să scoatem la vânzare cu 150 de lei metru cub.  

Domnul Todoran Ionel: Aţi spus că nu le scoatem pe toate la vânzare.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Le scoatem pe toate, e criză mare.Punem anunţ la 

toată lumea este şi plop.  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dintr-o eroare Ocolul Silvic a trimis toate trei partizile 

la ultima licitaţie şi niciuna nu s-a luat la preţul care a fost aprobat atunci.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Pentru a mări preţul este nevoie de un deviz.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Ce deviz îţi trebuie mai mare decât piaţa? Au fost 

scoase de trei ori la licitaţie şi nu s-au vândut. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Pentru cine să facem deviz dacă e proprietatea 

noastă? 

Domnul Matei Florin: După trei licitaţii, nu se poate face atribuire directă? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Cred că dacă era acelaşi preţ se putea. Plus că 

negocierea merge doar de la ultimul preţ în jos. Ar fi bine să stabilim un preţ pe care ar 

putea să îl plătească omul. Ultimul preţ a fost 70 lei cu TVA, putem să punem preţul 90 lei 

metru ster.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Nu îţi aduce niciun agent economic astăzi cu 90 lei 

metru ster. Este 130-140 lei metru ster.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Să încercăm cu 90 lei metru ster, sunt şi 

oameni mai amărâţi.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Riscăm, că trece perioada. Hai să facem cu 90 lei 

partizile mici şi partida mare cu 100 de lei. Să stabilim acest preţ de pornire.  

Domnul Matei Florin: Dacă sunt luate ambele partizi, unii oameni plătesc 90  lei alţii 100 

lei pentru lemne. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Oamenii vor ştii că sunt şi cu 90 lei şi cu 100 lei şi vor 

cumpăra de unde vor.  



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: Consilier juridic, Gliga Ramona Maria________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Să le punem ambele la 95 lei.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu e bine.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Piaţa e acum 150 lei metru ster, am cerut o 

informaţie.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Dacă nu urcăm preţul, nu le exploatează nimeni.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Preţul este justificat căci două partizi au mult plop. Le 

spunem că preţul este 90 de lei dar este şi plop. Parida cu 100 de lei nu are plop.  

Doamna Todoran Alina Elena: La ce preţ au fost la precedenta licitaţie? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: La 70 de lei metru ster. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Când este licitaţia la Silvic? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu ştiu, facem noi licitaţie, dacă putem. Le trimitem o 

adresă prin care menţionăm că dacă nu organizează ei licitaţie, vom organiza noi o 

licitaţie. Trebuie să ne uităm la metodologie şi le scoatem pe SEAP dacă putem.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Să facem cumva să scurtăm timpul, poate Direcţia Silvică 

nici nu mai organizează licitaţie.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Pe SEAP cât timp durează?  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Putem merge pe cercetarea pieţei, dăm un termen 

de 2-3 zile şi poate cineva face o ofertă şi încheiem contract. Poate veni o firmă din orice 

judeţ.  

Domnul Matei Florin: Rămâne preţul de 90 de lei pe metru ster la partizile mici şi 100 de 

lei la partida mare? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Da.  

Nefiind  discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr.50/31.10.2016. 

 

 Alte discuţii. 

 Procesul verbal al comisiei de verificare a păşunilor comunale 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin prezintă consilierilor locali procesul 

verbal al comisiei de verificare a păşunilor comunale, încheiat în 28.10.2016, cu ocazia 

controlului efectuat în teren de către comisia de verificare a îndeplinirii obligţiilor ce revin 

chiriaşului păşunilor comunale conform contractului cadru de închiriere 

nr.5163/12.05.2016 şi a caietului de sarcini. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, menţionează că în urma efectuării 

verificărilor în teren în raport s-au consemnat următoarele: 

Trupul de păşune - Cocoş 

- s - au efectuat curăţiri pe o suprafaţă de 1 ha; 
- sursele de apă sunt corespunzătoare; 
- drumul ce taie păşunea în două este distrus datorită exploatării lemnelor; 
- suprafaţa târlită este nesemnificativă. 

 
Trupul de păşune Fătăciuna 

- s - au efectuat curăţiri pe o suprafaţă de cca 1 ha; 
- sursele de apă sunt corespunzătoare; 
- târlitul este corespunzător. 

 
Trupul de păşune Dosul Tisieului 

- nu s-au efectuat lucrări. 
 

Trupul de păşune Dosul Tireului 

- nu s-au efectuat lucrări. 
 

Trupul de păşune Sirod 

- surse de apă corespunzătoare; 
- nu s - au efectuat lucrări; 
- târlire necorespunzătoare existând plante nevaloroase pe suprafaţa târlelor. 

 

Trupul de păşune Brădeţelu 

- s - au făcut curăţiri pe cca 3 ha; 
- s - a achiziţionat un generator; 
- târlire corespunzătoare. 

 
Trupul de păşune Copriana 

- surse de apă corespunzătoare; 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: Consilier juridic, Gliga Ramona Maria________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

- târlirea corespunzătoare; 
- stâna veche dărâmată, lipsă curăţenie.  

 

Trupul de păşune Prislop 

- surse de apă necorespunzătoare; 
- târlirea executată în mod corect; 
- nu s - au executat curăţiri. 

 

Trupul de păşune Cristigi  

- s - au executat curăţiri pe cca 6 ha; 
- surse de apă corespunzătoare; 
-  târlirea corespunzătoare. 

 

Trupul de păţune Lunci 

- nu s-au executat curăţiri; 
- sursele de apă sunt corespunzătoare; 
- râmături pe o mare suprafaţă. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, menţionează că a fost la faţa locului, 

fiind membru în comisia de verificare a păşunilor şi a constatat că pe păşunea Cocoş s-a 

făcut exploatare forestieră, a făcut poze la faţa locului, poze care vor fi ataşate raportului 

întocmit cu ocazia controlului efectuat în teren.  

Domnul Matei Florin precizează că în urma licitaţiei organizate în luna aprilie, 

Asociaţia Ovidius Brădeţelu a concesionat păşunile din comuna Ibăneşti, având o serie 

de obligaţii pe care trebuie să de îndeplinească în fiecare an, conform contractului şi 

caietului de sarcini.  

Domnul Matei Florin menţionează că durata contractului este de 7 ani, cu 

posibilitate de prelungire pe o durată de 3 ani, în aceleaşi condiţii. În plus, Asociaţia 

Ovidius Brădeţelu trebuie să respecte şi obligaţiile impuse prin amenajamentul pastoral.  

Domnul Matei Florin menţionează că Asociaţia Ovidius Brădeţelu are obligaţia de a 

efectua anual lucrări în proporţie de cel puţin 10% din lucrările care se întind pe perioada 

de 7 ani. De asemenea, la finele lunii decembrie, Asociaţia Ovidius Brădeţelu trebuie să  

prezinte lucrările care trebuie efectuate pentru anul următor. Domnul Matei Florin atrage 
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atenţia asupra faptului că în acest an nu a existat o listă cu lucrările care se 

efectuează/sunt în curs de efectuare pentru anul curent, prin urmare comisia de verificare 

a păşunilor comunale a consemnat în raport ceea ce a găsit în urma vizitei pe teren.  

Domnul Blaga Grigore menţionează că Asociaţia Ovidius Brădeţelu urmează să 

prezinte în luna decembrie lucrările pe anul viitor.  

Domnul Matei Florin menţionează că anul viitor va fi mai uşor de verificat în ce 

măsură şi-au îndeplinit obligaţiile în condiţiile în care va exista o listă cu lucrările care se 

vor executa anul viitor.  

          Domnul Blaga Grigore precizează că, amenajamentul pastoral fiind pe o perioadă 

de 10 ani, se împarte suprafaţa la 10 şi se înmulţeşte cu 7, pe urmă se va stabili ce 

trebuie să se execute anual.  

 Domnul Todoran Ionel Dumitru propune să se facă o situaţie clară în privinţa 

păşunilor comunale care să cuprindă ceea ce există deja, ce s-a făcut, ce urmează să se 

efectueze conform contractului, să fie o transparenţă totală, pentru a putea verifica 

activitatea Asociaţiei Ovidius Brădeţelu.  

          Domnul Matei Florin precizează că preţul aferent contractului de închiriere este mai 

mic decât cel prevăzut în contractul anterior, prin urmare asociaţia are o cheltuială mai 

mică cu concesionarea şi ar putea face investiţii măcar pe diferenţa respectivă de bani 

pentru a fi condiţii mult mai bune.  

 Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, menţionează că s-a scăzut preţul din 

grijă la oameni, de aceea este acea diferenţă.  

          Domnul Matei Florin propune să se încheie un act adiţional în care să se stipuleze 

faptul că pentru un număr de capete de oi nu se mai plăteşte, având în vedere că 

păşunea este oricum a Primăriei, întrucât a înţeles de la domnul Dan Ioan că la Hodac 

oamenii nu plătesc pentru oi. Deci, să nu se perceapă taxă pentru oameni, căci păşunea 

este a Ibăneştiului.  

           Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, menţionează că respectivul 

contract s-a încheiat în urma unei licitaţii, prin urmare nu se poate modifica preţul.  

          Domnul Blaga Grigore menţionează că membrii asociaţiei pot să decidă în acest 

sens, noi nu putem să încheiem un act adiţional. Domnul Matei Florin precizează că am 

putea să propunem asociaţiei aspectele menţionate anterior. De asemenea, domnul Matei 
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Florin menţionează că trebuie acordată atenţie obligaţiilor pe care asociaţia le are de 

îndeplinit întrucât acest aspect este în interesul comunei.  

Domnul Todoran Ionel Dumitru doreşte să ştie ce se întâmplă în situaţia în care 

asociaţia nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate. Domnul Blaga Grigore Ioan menţionează 

că într-o astfel de situaţie se reziliază contractul.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian precizează că primordial ar fi igiena stânilor, 

igiena produsului care provine de la stână. În acest sens, menţionează că este necesar 

să se efectueze de câteva ori pe an un control pentru a verifica condiţiile de la stână, 

dacă persoanele respective au carnet de sănătate şi şi-au făcut analizele.  

Domnul Blaga Grigore Ioan menţionează că aceste aspecte sunt menţionate în 

caietul de sarcini, consiliul local având dreptul de a verifica menţinerea igienei în stână, a 

personalului, a documentelor privind sănătatea personalului şi a calităţii produsului din 

stână şi de a impune măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate.  

Domnul Matei Florin precizează că ar fi oportună efectuarea unui control lunar la 

stână.  

Domnul Todoran Ionel Dumitru este de părere că stânile care nu respectă condiţiile 

de igienă, care sunt pline de noroi înăuntru, care nu sunt în stare bună, ar trebui înlocuite.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, precizeză că anul acesta au fost 

probleme mari cu subvenţiile. Domnul Todoran Ionel Dumitru este de părere că aceasta 

este problema asociaţiei. Pe de altă parte, domnul Matei Florin menţionează că subvenţia 

de pe păşune oricum intră la asociaţie, indiferent dacă intră peste un an sau doi, plus că, 

mergând la faţa locului, a constatat că sunt lucruri care se pot face dacă există voinţă.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian este de părere că sunt câteva condiţii minime 

care ar trebui îndeplinite, cum ar fi punerea unei plase de sârmă în geam pentru a evita 

pătrunderea muştelor şi insectelor înăuntru.  

Domnul Matei Florin propune discutarea pe îndelete a devizului de lucrări care va fi 

adus în luna decembrie de către Asociaţie întrucât este în responsabilitatea consilierilor 

locali îmbunătăţirea aspectului şi condiţiilor din stâni în următorii ani. 

 

 Cererea referitoare la doamna Aurelia lui Guşa şi sora acesteia 
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    Se pune în discuţie cererea formulată de vecinii doamnei Aurelia lui Guşa şi sora 

acesteia prin care solicită luarea unor măsuri în vederea remedierii situaţiei în care se află 

cu privire la focarul de infecţie pe care acestea l-au creat în propria lor ogradă.  

   Consilierilor locali li se prezintă o serie de fotografii efectuate la faţa locului. 

   Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Bloj Cosmin: Au gunoaie şi în afara proprietăţii? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Nu, doar în curte. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Ar trebui să se facă o somaţie după care să se 

meargă la faţa locului şi să se ridice gunoaiele.   

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Casa este într-o stare proastă, sub presiunea 

zăpezii există riscul să se prăbuşească peste doamnele respective. Trebuie să luăm 

măsuri.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Propun să se facă o anchetă socială şi să o 

trimitem organelor competente.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Doamnele au fost somate să îşi facă curăţenie, în 

caz contrar, vom solicita intervenţia organelor abilitate, anume Direcţia de Sănătate 

Publică-Sanepidul şi Garda de Mediu.  

Domnul Bloj Cosmin: Nu aţi încercat să le chemaţi la Primărie, să încercaţi să le faceţi să 

semneze un act prin care îşi exprimă acordul în vederea aruncării gunoaielor depozitate 

în curte? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Le-am somat şi înainte, de mai multe ori. Doar una s-

a prezentant pentru că cealaltă persoană nu poate să se deplaseze, fiind reţinută la pat.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Ambele se pot deplasa. 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Au prezentat epistole, rugăminţi scrise pentru a le 

lăsa în pace.  

Domnul Bloj Cosmin: Să le spunem să lase pe cineva să facă curăţenie acolo, în schimb 

le ajutăm cumva cu material pentru locuinţă.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Le-am spus şi asta, au spus că vor face curăţenie, 

dar nu au făcut. Să cerem intervenţia Direcţiei de Sănătate Publică-Sanepidului şi Gărzii 

de Mediu.  
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Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Dacă îi amendează intră în debit la Primărie, dar 

măcar le va fi frică.  

Doamna Todoran Alina Elena: Dacă ele nu au discernământ nu înţeleg semnificaţia 

amenzii. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Să facem o anchetă socială, să o trimitem la 

Direcţia de Asistenţă Socială.  

Domnul Matei Florin: Acolo este un focar de infecţie.  

Domnul Bloj Cosmin: Sunt vecini care sunt supăraţi pentru că nu se iau măsuri.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Această cerere de către vecini este făcută.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Dacă vă uitaţi pe geam, în interior este ca un labirint, 

este un spaţiu de trecere, în rest sunt clădite haine, până în tavan.  

Doamna Todoran Alina Elena: Eu zic ca ar trebui să recurgem la un psiholog, psihiatru.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: O variantă ar fi să îi dăm o amendă şi dacă nu o 

plăteşte mergem cu executare silită. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Dan Ioan: Am putea să mergem la ele, câteva persoane pe care le cunosc, 

împreună cu domnul părinte, să le rugăm să facă curăţenie.  

Domnul Matei Florin: Ele nu vor face, sunt depăşite de situaţie.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Matei Florin supune la vot propunerea de a merge doi reprezentanţi ai consiliului 

local, domnul Dan Ioan şi domnul Gliga Vasile Dumitru, împreună cu domnul primar, Dan 

Vasile Dumitru, domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, şi să se încerce o rezolvare pe 

cale amiabilă. În situaţia în care nu se rezolvă problema pe cale amiabilă, se vor face 

demersuri la autorităţile competente, anume Direcţia de Sănătate Publică-Sanepidul şi 

Garda de Mediu.  

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot propunerea făcută. 

Propunerea se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 
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 Cererea formulată de Biserica Betel, reprezentată prin Pastor Daniel Husar, 

pentru alocarea unei parcele de teren destinată ca loc de îngropare (cimitir) 

      Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, prezintă consilierilor locari cererea formulată 

de Biserica Betel, reprezentată prin Pastor Daniel Husar, pentru alocarea Bisericii Betel 

Ibăneşti a unei parcele de teren destinată ca loc de îngropare (cimitir).  

Se trece la discuţii: 

Domnul Todoran Ionel: Unde vor teren? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Vor teren din cimitirul comunal.  

Domnul Todoran Ionel: De ce vor separat? Nu se pot îngropa în cimitirul comunal? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Atât în cimitirul Greco Catolic cât şi în cimitirul 

Ortodox se înmormântează şi din alte religii.  

Domnul Matei Florin: Sunt în proprietarea bisericilor? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Sunt în administrarea lor. Cimitirul Ortodox e cuprins 

în domeniul public al comunei, celălalt, Greco Catolic, a fost teren privat.   

Domnul Matei Florin: Ne-au specificat un loc anume? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu au specificat un loc anume. În Rogin noi avem trei 

hectare de teren care au destinaţie cimitir comunal. Când s-a făcut retrocedarea la 

composesorat, cele trei hectare plus poieniţele şi terenul de sport din Rogin, terenul de la 

bazinul de apă şi terenul de la groapa de gunoi nu s-a retrocedat căci s-a dat în schimb 

terenul din Malnaş. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: Dar domnule primar, putem să le dăm noi teren 

în proprietate? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Nu cer teren în proprietate, ci să le alocăm loc să 

înmormânteze. Se poate face o delimitare, dacă sunt mai multe culte, să nu îi 

amestecăm, dar va putea fi pus în aplicare peste mulţi ani.  

Domnul Bloj Cosmin: Eu chiar am discutat cu domnul Zarica şi mi-a spus că ei vor teren 

la Biserica Catolică.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Matei Florin: Atunci propunem în Rogin, unde avem cele  trei hectare de teren, 

dacă vor, o porţiune separată, proporţională? 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: O parcelă, dacă facem aşa, în funcţie de 

numărul de enoriaşi.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul consilier personal, Farcaş Sebastian Irimie: Dacă nu e o comunitate deosebit de 

numeroasă, ar trebui să aibă un loc separat? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Cel puţin când am fost la inaugurare la biserica 

respectivă nu aveau la data respectivă decât pe Lupu Aristotel de aici, ceilalţi erau de la 

Hodac.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Matei Florin: În concluzie, dacă avem identificat terenul respectiv în Rogin, o să 

le facem o adresă prin care le spunem că le putem acorda teren acolo dacă vor, iar dacă 

sunt de acord vom face demersuri în acest sens.  

Doamna Todoran Alina Elena: Ar fi bine să ne dea o statistică cu numărul de enoriaşi din 

comună.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Eu zic să vină cu o documentaţie bine făcută care 

să cuprindă numărul de enoriaşi, suprafaţa solicitată.  

Au loc discuţii dezorganizate.  

Domnul Matei Florin: Atunci propun să le răspundem că avem un cimitir comunal în 

Ibăneşti, administrat de Biserica Ortodoxă, să se adreseze dânşilor, individual, fiecare 

enoriaş la momentul tragic sau contra cost la Catolici.   

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot propunerea făcută. 

Propunerea se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

 

 Referitor la apa de la Lăpuşna 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian doreşte să ştie care este situaţia cu apa de la 

Lăpuşna pentru Tabără, pentru satul Lăpuşna.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, precizează că înfiinţarea hidrocentralei s-a 

aprobat cu scopul de a aduce apă de la Izvorul Nemţilor până la locul unde au 

hidrocentrala, aceasta fiind şi justificarea Consiliului local de atunci. Domnia sa 

menţionează că respectiva conductă este montată, apa este adusă până unde se face 

turbina întrucât în altă parte nu aveau scoatere din fond. Domnia sa precizează că există 
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proiect pentru aducţiunea apei în Lăpuşna şi în Tabără în schimb din lipsa unei 

perspective de finanţare nu s-a dat curs pentru obţinerea autorizaţiei de construire 

întrucât există riscul să expire autorizaţia şi avizele până în momentul în care vor fi bani 

pentru aducţiune.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că Tabăra Lăpuşna nu poate 

funcţiona la capacitate maximă din cauza lipsei de apă.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Şi dacă este proprietate privată trebuie scoatere din 

fond? 

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Cu atât mai mult dacă e proprietate privată. Pentru 

Silvic nu trebuie scoatere din fond, pentru lucrările lor nu trebuie scoatere din fond. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Atunci de ce nu spunem să facă Romsilva lucrarea, 

în parteneriat cu noi? Îi interesează şi pe ei apa. Să facem o adresă către Romsilva, să nu 

mai trebuiască scoatere din fond.  

Domnul Matei Florin: Să facem un parteneriat cu ei astfel încât să fie apă şi la Tabără şi 

pentru ei. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Sub o formă sau alta este apă la apartamentele de serviciu, 

nu putem să ne bazăm pe asta.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Justificat ar fi că este cabana de vânătoare, 

cantoane.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Fiind vorba de investiţii, este destul de complicat. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Totuşi nu ar fi rea ideea să facem o cerere la 

Direcţia Silvică, poate o fac.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru: Acea conductă e de câţiva kilometri, Romsilva poate 

să pună oale cât să capteze măcar provizoriu izvorul şi dincoace să facă numai o legătură 

cu reţeaua veche, că ei au reţea, dar ţeava e mai mică.  

Domnul Gliga Vasile Dumitru: Consider că merită discutat, poate se găseşte o soluţie. 

Au loc discuţii dezorganizate.  

 

 Referitor la drumul Tireu 

     Domnul Todoran Ionel doreşte să ştie care este situaţia cu drumul Tireu, în ce 

etapă ne aflăm.  
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 Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că trebuie să se facă o adresă 

prin care să se solicite informaţii referitor la stadiul în care ne aflăm cu privire la 

cadastrarea drumurilor forestiere.  

    Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, menţionează că s-a gândit să intentăm o 

acţiune în anulare a titlului de proprietate întrucât oamenii spuneau că terenurile le-au fost 

luate cam cu forţa.  

    Au loc discuţii dezorganizate.  

   Domnul Todoran Ionel propune să se facă o investigaţie cu privire la aceste drumuri 

referitor la modul în care au fost luate din proprietatea oamenilor.  

 

 Căminul de la Isticeu 

Domnul Petra Zamfir doreşte să ştie dacă se poate închiria peste săptămână 

căminul de la Isticeu, pentru Asociaţia de vânătoare, dacă nu sunt înmormântări sau alte 

evenimente, pentru întâlnirile săptămânale.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru şi domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, 

propun să se facă cerere săptămânală pentru închirierea spaţiului respectiv.  

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian precizează că e vorba de o întâlnire de o oră 

pentru efectuarea protecţiei muncii.  

Domnul primar, Dan Vasile Dumitru, precizează că există şi posibilitatea încheierii 

unui contract pe termen lung sau se poate închiria cu 50 de lei pe zi, cu condiţia asigurării 

curăţeniei.  

 

Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă, domnul Matei Florin, declară 

şedinţa închisă.  

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

              Matei Florin                    Todoran Codruţa-Alexandrina 

 


