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 PROCES-VERBAL 

 

 

Nr.  10449  din  17.11.2017 
 

 

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

avut loc în data de 17 noiembrie 2017. 

              La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. În consecinţă, 

şedinţa este legal constituită. 

               La şedinţă mai participă angajați ai primăriei. 

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

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 17.11.2017, orele 9.30 la 

sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităților de valorificare a  lemnului de lucru din APV-

urile nr. 6093 și 6094. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren – 

Festivalul Văii Gurghiului CF nr. 51291 în 14 loturi. 

 

 

         Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir, întreabă dacă sunt completări la ordinea de zi. 

Nefiind completări, președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi, care se aprobă în 

unanimitate cu 13 voturi ,,pentru”. 

        Doamna secretar, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu privire la procesul verbal de la şedinţa 

anterioară. 

Domnul primar Dan Vasile Dumitru completează cu o mică obiecție, și anume că există 

câteva dezacorduri în redactarea procesului-verbal de la ședința anterioară. Prin urmare  domnișoara 

Man Nicoleta - Lenuța va participa la ședințe, afirmându-se că este o muncă foarte grea pentru o 

singură persoană să transpună ceea ce se discută în ședință.   

Nefiind alte obiecţii, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. 

Procesul verbal se adoptă cu 13 voturi „pentru”. 

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

specialitate ale consiliului local. 

 

 

 

      La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităților 

de valorificare a  lemnului de lucru din APV-urile nr. 6093 și 6094. Domnul primar prezintă 

proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Domnia sa precizează că într-o ședință anterioară a 

Consiliului Local s-a hotărât ca două partizi de lemn (și anume cea de pe Tireu și Tisieu) să fie 
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valorificate prin exploatare, cu destinație lemn de foc pentru instituțiile publice din comună: 

primărie, școli, cămine, SMURD, Serviciul de Apă,  motivându-se că acestea se află într-o criză a 

lemnului de foc, iar cumpărarea lemnului de către Primărie de la agenți economici ar avea un cost 

dublu față de prețul de exploatare. Însă metodologia de valorificarea masei lemnoase pentru UAT-

uri  nu permite schimbarea destinației lemnului de lucru în lemn de foc, decât dacă acestea s-au 

degradat. În consecință se propune ca lemnul de lucru cu diametrul peste 24 cm să se vândă la 

licitație publică de către Ocolul Silvic Fâncel, care va fi efectuată în conformitate cu metodologia de 

vânzare a acestuia. Domnul primar propune un preț de pornire a licitației de 220 lei/mc. 

Cantitățile de lemn sunt de 113 mc într-o partidă și 35 mc în cealaltă partidă, lemn de fag. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian a întrebat ce fel de lemn este, iar domnul primar 

răspunde că acesta este lemn de fag de pășune. 

Domnul Petra Zamfir spune că prețul de 220 lei/mc este un preț de pornire care poate să urce, de 

exemplu și la 250 sau mai mult. 

Domnul Matei Florin întreabă dacă lemnul este scos în rampă și de aceea se află pe ordinea de zi a 

ședinței extraordinare, domnul primar răspunde că într-adevăr este în rampă și se va mai scoate 

până la sfârșitul lunii Decembrie. 

Au loc discuții despre lemne, licitație, preț. 

 

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

care se aprobă cu 13 voturi ”pentru”. 

Președintele de ședință supune la vot întreaga hotărâre, care se adoptă cu 13 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 90/17.11.2017. 

          

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

cadastrale de dezlipire a imobilului - teren – Festivalul Văii Gurghiului  CF nr. 51291 în 14 loturi. 

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Urgența acestui proiect de 

hotărâre este motivată de faptul că expiră contractul făcut cu cel care efectuează măsurătorile 

topografice, în consecință trebuie efectuată și plata până la sfârșitul anului, pentru a se putea primi 

dezmembrarea de la Cadastru. În acest proiect este vorba despre terenul de la Festivalul Văii 

Gurghiului, și anume două hectare,  aprobat cu destinație de folosire pentru festival. Asociația 

Comunelor Văii Gurghiului este compusă din mai mulți membri (comunele de pe Valea Gurghiului) 

și parteneri care participă la festival în fiecare an de la înființare. 

Pentru clarificarea situației juridice, membrii asociației au insistat să li se dea într-o formă sau alta 

terenul respectiv fiecăruia, fiind necesar pentru obținerea autorizațiilor, pentru intrarea în legalitate. 

Drumul de acces și spațiul de lângă acesta nu s-a atribuit - rămâne spațiu liber. 

Domnul primar prezintă așezarea terenurilor arătându-le pe harta cadastrală și afirmă că terenul a 

fost dat în folosință gratuită pe timp de 10 ani. 

 

Doamna consilier Todoran Alina întreabă dacă terenul rămâne în proprietatea asociației, domnul 

primar răspunzând că va rămâne în proprietatea comunei, fiind dat doar în folosință gratuită 

Asociației, iar aceasta atribuie fiecărui membru lotul în folosință, cu obligația de a fi în continuare 

partener în organizarea Festivalului. Domnul primar completează că în caz contrar, membru care va 

ieși din  asociație, va trebui să elibereze terenul, deci să ridice construcția de pe acesta. 

Au loc discuții despre teren și dezmembrare. 
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Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă în cazul în care pe viitor, noi parteneri își vor mai 

manifesta interesul de a participa la festival, mai există teren pentru a le putea pune la dispoziție; în 

idea de a lăsa porțile deschise pentru alți parteneri. 

Domnul primar răspunde că acesta există, însă dacă nu este suficient se va dezmembra din loturile 

mari. 

Alte discuții despre această idee. 

 

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

care se aprobă cu 13 voturi ”pentru”. 

 

Se adoptă Hotărârea nr. 91 /17.11.2017. 

 

 

 

Alte discuții: 

Domnul consilier Matei Florin dorește să adreseze o întrebare și anume, având în vedere că s-a 

deschis selecția de proiecte GAL din Gurghiu, dacă Primăria Ibănești intenționează să pună vreun 

proiect cu privire la fondurile de 37 de mii care se aloca pentru fiecare proiect. 

Domnul primar răspunde că există această intenție de a depune un proiect pentru o mașină de spălat 

și udat străzile, argumentând că există o suprafață foarte mare de drum asfaltat și viteza destul de 

mare cu care se circulă accelerează disconfortul față de cum era înainte. Astfel este un utilaj necesar 

pentru confortul cetățenilor și curățarea drumurilor. 

Au loc alte discuții. 

 

Domnul consilier Matei Florin propune ca și pe site-ul comunei Ibănești să fie informații cu privire 

la deschiderea sesiunii de proiecte GAL. 

Domnul viceprimar Gliga Marius-Cristian răspunde că această informație a apărut pe site-ul 

comunei, iar sediul se află la Gurghiu pentru alte informații, aceștia având și un site propriu. 

Domnul primar mai adaugă că persoanele cu potențial au fost informate cu privire la aceste 

informații. 

Au loc alte discuții. 

 

 

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

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

 

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                         P. Secretar, 

                        Petra Zamfir                                                                        Man Ancuța-Nicoleta 


