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       PROCES-VERBAL 

Nr. 5750 din 25.06.2018 
  

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

în data de 25 iunie 2018. 

            La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, lipsește: domnul 

Dan Niculaie care este învoit. În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

            La şedinţă mai participă angajați ai primăriei:doamna Todoran Doris și domnul Farcaș 

Sebastian-Irimie.  

            Şedinţa este condusă de către domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian. 

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

Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 25.06.2018, orele 17:00 la sediul Primăriei 

Ibăneşti, cu următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de  hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Ujică Simona-Elena; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizației lunare domnului Chirteș Vasile-Petru; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unei Convenții de cooperare pentru  aplicarea 

Proiectului  de interes public  ,,Poliție – Autorități locale servicii publice în parteneriat;  

5. Proiect de hotărâre  privind  ratificarea Dispoziției nr.144 din 19.06.2018 a Primarului comunei 

Ibănești privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre  privind însușirea Raportului de evaluare – Brădețelu nr.1; 

7. Proiect de hotărâre privind amplasarea rețelei  de telecomunicații pe stâlpii aflați în proprietatea 

Electrica SA; 

8. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL nr.5 din 29.01.2018 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor  locale  aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2018, precum  și a unor tarife; 

 Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”. 

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

se adoptă cu 12 voturi „pentru”. 

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

specialitate ale consiliului local. 
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 La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind angajarea în funcția 

de asistent personal a numitei Ujică Simona-Elena; 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, prezintă consilierilor proiectul de hotărâre și 

expunerea de motive la primul punct de pe ordinea de zi referitor la angajarea în funcția de asistent 

personal a doamnei Ujică Simona-Elena. 

Domnul consilier, Dan Ioan întreabă cine este doamna? Domnul consilier, Petra Zamfir îi 

răspunde că este soția lui Cristi Țepi de pe Gropi și propune spre aprobare deoarece cunoaște cazul. 

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

cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 44/25.06.2018. 

          

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

îndemnizației lunare domnului Chirteș Vasile-Petru; 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, prezintă consilierilor expunerea de motive și 

proiectul de hotărâre privind acordarea de îndemnizație lunare domnului Chirteș Vasile-Petru. 

Domnul consilier, Todoran Ionel prezintă consilierilor cazul, fiind vorba de  Vasile a lui Floarea 

Cotoiului care în sâmbăta Paștilor a căzut de pe stâlp (de acasă) dorind să repare cablul. Este o situație 

gravă deoarece nu are cine să îl îngrijească și nu are venit. 

Domnul consilier, Todoran Mircea-Alin dorește să știe dacă banii care se dau sunt de la 

Consiliul Județean sau pleacă din bugetul primăriei? Domnul viceprimar îi răspunde că sunt bani de la 

Consiliul Județean și o parte din bugetul local între 10% și 15% din bugetul local. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 45/25.06.2018. 

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

președintelui de ședință pentru lunile iulie-septembrie 2018; 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian  precizează faptul că domnul primar, Dan Vasile-

Dumitru a propus să fie ales ca și președinte de ședință pentru lunile următoare pe domnul Todoran 

Mircea-Alin-Cristian care a mai fost propus dar a lipsit. Domnul consilier, Todoran Mircea spune că nu 

crede că o să reușească să fie prezent la toate ședințele de consiliu local. 

Au loc discuții în legătură cu înlocuirea acestuia de către alt consilier când nu reușește. 
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Nemaifiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre care se 

aprobă cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 46/25.06.2018. 

 La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind  aprobarea încheierii 

unei Convenții de cooperare pentru  aplicarea Proiectului  de interes public  ,,Poliție – Autorități 

locale servicii publice în parteneriat; 

 Președintele de ședință îi dă cuvântul domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian care le 

reamintește consilierilor faptul că cererea  a mai fost prezentată în ședința consiliului local, astfel 

citește expunerea de motive și proiectul de hotărâre, făcând precizarea că domnul primar  s-a interesat 

la președintele  Asociației Comunelor din România, în primă fază a spus că nu ar fi un proiect legal iar 

domnul primar a solicitat baza legală, articolul din lege, și până în momentul de față nu s-a primit din 

partea lor (Asociația Comunelor din România) un răspuns, deci, nu există.  

 Domnul viceprimar spune că s-a interesat și la poliție iar de acolo a primit un răspuns afirmativ 

cu privire la cadrul legal iar toate primăriile din județ, inclusiv primăria Tîrgu-Mureș a încheiat această 

convenție, plus că în adresă se solicită ca primăria să sprijine mașina de poliție care deservește comuna 

noastră. 

 Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan spune că trebuie să facem parteneriat cu ei ca să-și repare 

mașina. 

 Domnul consilier Todoran Ionel întreabă de ce este nevoie de sprijinul primăriei? 

 Domnul viceprimar îi răspunde: „Pentru că nu se descurcă și mașina poliției este de interes 

public.” 

 Domnul Todoran Ionel: „Da, dar e la MAI, ce treabă avem noi cu MAI-ul?” 

 Domnul viceprimar spune că ei nu se descurcă pentru că dacă aveau bani nu mai făceau 

convenția. 
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 Domnul consilier, Petra Zamfir, amintește  faptul că încheierea protocolului este până la data de 

31.12.2018. 

 Au loc discuți cu privire la încheierea convenției, își reamintesc faptul că și în anii trecuți au 

mai fost încheiate astfel de convenții. Se discută și de ce este nevoie să asigure primăria aceste servicii 

și ajung la concluzia că cei de la poliție nu se pot descurca singuri, au probleme financiare iar mașina 

deservește localitatea noastră. 

 Domnul consilier, Matei Florin spune că a înțeles că o să patruleze mai intens în comună dacă 

noi semnăm proiectul, nu știu ce înseamnă patrulare mai intensă, în schimb la noi la partea Consiliului 

Local este clar  specificată că în baza unui deviz se va repara mașina. 

 Domnul consilier, Todoran Mircea-Alin-Cristian dorește să știe dacă este stabilită o sumă? 

 Domnul viceprimar spune că mai apelăm la poliție când este vorba despre parcurile din comună 

deoarece sună oamenii din comună pentru tot felul de probleme, cum ar fi gălăgia făcută de unii 

cetățeni veniți din altă comună care și strică locurile de joacă. 

 Doamna consilier, Anton Alina îi răspunde domnului viceprimar că aceștia, polițiștii, sunt 

obligați prin fișa postului să asigure siguranța cetățenilor. 

 Domnul viceprimar spune că dacă sunt la Chiheru de Sus și au o urgență până ce ajunge 

echipajul în Ibănești cei care au făcut daune la bunurile din localitate pleacă. 

 Domnul consilier, Todoran Ionel întreabă dacă lor nu li s-a aprobat reparația mașinii? Starea ei 

în momentul de față este una deplorabilă, stă să cadă pragul de la mașină, nu au resurse financiare? 

,,După părerea mea, este bine să fie o legătură bună și să colaborăm între instituții dar de ce nu sunt 

ajutați de minister și trebuie să le acordăm noi sprijin?,, 

  Domnul viceprimar îi răspunde că dacă aveau bani de la Minister nu apelau la noi. 

 Doamna consilier, Anton Alina întreabă care este cuantumul reparației. 
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 Domnul consilier, Petra Zamfir spune că din devize  și facturi reiese cuantumul. 

 Domnul consilier, Todoran Mircea propune ca să le fie dată o sumă fixă și să o cheltuiască pe 

luna asta în avans pe trei luni, deoarece dacă se duce o mașină la reparație nu îți repară într-o zi o aripă 

și în cealaltă zi o altă aripă. 

 Domnul consilier, Matei Florin reamintește faptul că protocolul este până în data de 31.12.2018 

și se poate prevedea o sumă. 

 Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan dorește să știe dacă în buget este prevăzută o sumă?  

 Domnu viceprimar îi răspunde că se poate rectifica bugetul.  

 Domnul consilier, Todoran Ionel spune că nu putem ști acum de ce sumă este nevoie, ar trebui 

să ducă mașina la un service și să le spună de ce reparații este nevoie.  

 Domnul consilier, Todoran Mircea spune că un vopsit la o mașină în momentul de față este de 

30 000 lei plus înlocuire praguri deja sunt în jur de 50 - 60 000 lei îi faci vopsire, înlocuiești aripi, 

praguri etc. 

 Au loc discuții cu privire la încheierea acestui protocol care este bun pentru comunitatea și 

pentru siguranța cetățenilor.  

 Domnul Todoran Mircea Alin Cristian spune că pentru siguranța cetățenilor din comuna 

noastră merită să investim în repararea mașinii.  

 Domnul Todoran Ionel propune suma minimă de 8000 de lei. 

 Domnul Gliga Vasile Dumitru propune să se adopte hotărârea fără o sumă exactă iar aceasta se 

va stabili ulterior în funcție de deviz.  

 Au loc discuții dezorganizate. 
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 Domnii consilieri sunt de acord cu încheierea acestui protocol și ulterior pe baza de deviz să fie 

aprobată suma necesară. Se stabilește încheierea convenției dar cu adăugarea unui articol cu privire la 

sumele care se vor aproba de către Consiliul Local în baza unui deviz. 

 Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 47/25.06.2018. 

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

Dispoziției nr.144 din 19.06.2018 a Primarului comunei Ibănești privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018; 

 Domnul viceprimar, le reamintește consilierilor faptul că domnul primar în ședințele trecute le-

a explicat situația privind situația banilor și le citește expunerea de motive, proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 48/25.06.2018. 

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

de evaluare – Brădețelu nr.1; 

 Președintele de ședință, doamna Chirteș Emilia, îi dă cuvântul domnului viceprimar care citește 

expunerea de motive și proiectul de hotărâre și face o mențiune la acest proiect de hotărâre și anume că 

raportul a fost făcut de către o persoană fizică autorizată din Brașov, a scos un preț pe arie cam mare 

5.300 lei/arie. Domnul viceprimar  prezintă consilierilor faptul că s-a făcut în luna octombrie anul 

trecut, 2017 un raport de evaluare, pentru Gelu (Suceava Eugen) terenul de lângă pensiune, iar în  

Raport a fost pus prețul de 2.200 eli/arie, când a fost licitația prețul a pornit de la 2.000 lei/arie. 

 Domnii consilieri, Todoran Mircea A.C. și Matei Florin întreabă până la cât s-a ajuns?  

 Domnul viceprimar spune că s-a ajuns prin licitație la peste 4000 de lei. Domnul Pintilie a luat 

anunțurile de pe OLX afirmă domnul viceprimar.  

 Domnul consilier, Todoran Mircea spune că nu este corect să ia anunțurile de pe OLX deoarece 

așa putea să facă oricine și putea să pună un anunț, de exemplu, cu 1000 lei aria. 
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 Domnul consilier, Matei Florin întreabă de câte ori este permisă efectuarea uni Raport de 

evaluare? Cât costă un Raport de evaluare?  

 Domnul viceprimar îi răspunde că acest Raport a costat 800 de lei.  

 Domnul consilier, Matei Florin spune că din trei rapoarte ar fi mai bine să alegem cel mai bun 

preț sau poate au același preț, dau aceeași sumă. 

 Domnul consilier, Todoran Ionel afirmă că s-a uitat și dânsul peste raport  și într-adevăr 

domnul inginer s-a raportat la un preț de pe OLX, mai ales când se face un raport de evaluare trebuie 

să fie reflectat un preț din zonă, nu ceea ce cere persoana X,Y, din zonă. ,,Atâta timp cât te raportezi la 

o ofertă de pe OLX, făcute de persoane fizice, care cer un preț după voința lor nici de cum că prețul 

acela are în spate un studiu de evaluare. Prețurile în zonă încep, conform hârtiilor, de la 1,8 euro /metru  

pătrat și ajunge până la 18 euro  pe metru pătrat, dacă faceți un calcul din ofertele de pe OLX prețul 

începe de la 14 euro și ajunge până la 35 Euro, deci terenul de 600 mp cu 30000 de euro. Sunt 

absurdități. Dacă a venit acum un doctor și vrea să-și facă o cabană, nu are nici o relevanță deoarece 

terenul trebuie analizat după un studiu de caz. După părerea mea, eu nu pot lua în considerare oferta 

aceasta atâta timp cât, știți că la Gelu prețurile au fost de la nici jumătate, a reflectat un preț de 63000 

de euro pe 55 de arii.  

 Domnul viceprimar   spune că în raport prețul de negociere, el a pus10% iar la celelalte 

rapoarte prezentate până acum sunt de 20 - 25% este negocierea la un preț. 

 Domnul consilier, Todoran Ionel propune să nu fie luat în considerare acest raport și să fie 

făcut unul nou cât mai repede de către alt evaluator, deoarece nu este relevant actualul raport de 

evaluare. 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian afirmă că este un preț foarte mare și riscăm să 

rămânem și fără cumpărători. 

 Domnul consilier, Matei Florin, spune că interesul Consiliului Local este de a vinde acel teren, 

„precum spunea și domnul primar în ședințele anterioare pentru că avem un deficit la bugetul local. 

Acum, pe de altă parte, dacă scoatem la licitație important este și să se cumpere, pe de altă parte, la cât 

mai mulți bani dar trebuie să fim realiști, să ne gândim că nu neapărat dacă nu este o evaluare corectă 

s-ar putea, vorba domnului viceprimar, să nu fie licitat”. 

 Domnul viceprimar spune că omul a fost de bună credință, a acceptat să reziliem contractual 

dar atunci să nu îi umflăm un preț mare. 
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 Domnul Todoran Ionel spune că trebuie avut în vedere și că cine vrea să-l cumpere este de la 

noi din zonă. 

 Sunt discuți cu privire la raportul de evaluare astfel se propune ca să se facă două rapoarte de 

evaluare și să nu se însușească raportul actual de evaluare. 

 Doamna Anton Alina propune să se mai ia două evaluări. 

 Au loc discuții dezorganizate 

 Domnul consilier, Todoran Mircea întreabă dacă se va face licitație și dacă cel care-l folosește 

acum are drept de preemțiune asupra terenului dacă sunt construcții ridicate pe terenul respectiv? 

 Domnul consilier, Matei Florin îi răspunde că pe tern are doar drept de superficie, adică are 

dreptul să construiască pe acel teren așa reiese din raport.  

 Domnul viceprimar spune că noi, primăria stabilim doar prețul de pornire la licitație. 

 Domnul consilier, Todoran Mircea are o nelămurire în ceea ce privește construcțiile de pe 

terenul respectiv. Deci: cel care construiește pe terenul respectiv are drept de preemțiune dacă obține 

prețul de pornire la licitație, din start terenul este al lui că nu o să meargă cineva să îi cumpere terenul 

de sub casă și să-i dărâme casa a doua zi…este prevăzut în lege trebuie să ne interesăm.  

 Domnul Todoran Ionel afirmă că legea spune că doar dacă ai folosit terenul minim 30 de ani.  

 Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: „Dacă ai o clădire pe terenul Statului Român se 

stabilește un raport de evaluare a terenului, se scoate la licitație dar drept de preemțiune la licitație în 

momentul în care te prezinți la licitație dacă deținătorul construcției oferă prețul de pornire la licitație, 

din start este îndreptățit să-l cumpere. 

 Domnul consilier, Matei Florin propune să se facă încă cel puțin un raport pentru a fi comparat 

cu cel prezentat. 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian spune ca atunci raportul de evaluare actual nu îl 

asumăm, îl lăsăm deoparte până mai avem încă un raport și ne asumăm atunci prețul. 

 Domnul consilier, Todoran Mircea spune că nu se comandă rapoarte așa, după bunul plac. O să  

mai facem încă unul și o să facem o medie între ele. 

 Au loc discuții dezorganizate. 

 Domnul Farcaș Sebastian-Irimie, dorește să le spună consilierilor faptul că evaluatorul este 

obligat să facă raportul pe bază de acte notariale, valoarea din acte notariale, el a pus ca și anunțuri 

comparative, ofertele de pe internet, care nu sunt legal, nu este corect. 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian propune ca actualul raport să nu fie însușit și să mai 

fie făcute încă două rapoarte de evaluare pentru același teren.     

  Astfel că președintele de ședință, supune la vot propunerea, pentru a se face încă două 

rapoarte de evaluare și actualul raport de evaluare să nu se însușească. Propunerea se aprobă cu 12 

voturi ”pentru”. 

NU s-a adoptat proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier, Matei Florin reamintește faptul că este un teren acolo (terenul care a vrut 

domnul Suceava să-l cumpere), evaluarea a fost făcută în baza unui singur raport, noi ar trebui să ne 

gândim, e în interesul consiliului local ca acolo să facă investiție, poate că ar fi bine și acolo să se facă 

un alt raport de evaluare. 

 Domnul viceprimar propune ca  mai întâi să facem cele două rapoarte de evaluare pentru 

locația supusă discuției astăzi și după mai discutăm. 

 La Punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind amplasarea rețelei  

de telecomunicații pe stâlpii aflați în proprietatea Electrica SA; 

 Președintele de ședință dă cuvântul domnului viceprimar care citește raportul de specialitate, 

expunerea de motive și proiectul de hotărâre.  

 Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian prezintă consilierilor situația pe scurt: RCS&RDS a 

depus, în urmă cu un an de zile, o documentație pentru emiterea certificatului de urbanism, la noi la 

primărie, după care s-a eliberat Certificatul de Urbanism cu avizul de la Consiliul Județean, deoarece 

așa se emite CU pentru alte lucrări  în afară de casă de locuit și anexe. Întrucât nu aveam luată 

hotărârea cu amplasarea rețelelor subteran la momentul la care au depus ei cererea pentru emiterea 

C.U. Între timp, le-a expirat certificatul de urbanism și au solicitat prelungirea lui, după ce am adoptat 

noi hotărârea cu amplasarea rețelelor subteran. Acum, având o hotărâre clară în ceea ce privește 

amplasare de noi rețele, Alte lucrări se fac cu avizul  Consiliul Județean, prin care se solicită și un aviz 

de la primărie, pentru amplasarea rețelei de telecomunicații pe stâlpi existenți pe stâlp.  Nu era luată 

hotărârea cu rețelele subterane în momentul când s-a depus cererea pentru certificatul de urbanism, li 

s-a expirat certificatul de urbanism, după care au venit și l-au prelungit după ce s-a luat hotărârea cu 

rețelele . Acum, că avem o hotărâre luată, domnul viceprimar este de părere că ar trebui să fie anunțați 

și să își modifice memoriul care să respecte hotărârea noastră în ceea ce privește amplasarea noilor 

rețele. 
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 Domnul consilier, Todoran Mircea spune că dacă mai vine peste o jumătate de an, Telekom-ul, 

vin alții si tot pânză de păianjen va fi tot timpul.. 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian spune că din câte știe este o fibră optică, nu știe a 

cui, băgată în pământ de la Ibănești  până la Dulcea.  

 Domnul Farcaș Sebastian spune că este a Telekom-ului. 

 Domnul consilier, Matei Florin întreabă dacă se plătește chirie pentru acestea?  

 Domnul consilier, Todoran Ionel le spune consilierilor că sunt spații goale, nefolosite în 

conducta respectivă, unde ar putea fi loc liber pentru această rețea (RDS&RCS) ar putea să se ia 

legătura cu ei și să facă un contract între ei. 

 Domnul viceprimar propune să nu se adopte această hotărâre și să își refacă  documentația, cu 

opțiunea ca rețeaua să fie subterană și nu aeriană și unde nu se poate subteran și sunt probleme să se 

pună aerian. Dacă pe viitor dorim să punem cablurile subteran, o să fim noi la mâna lor. 

Au loc discuții dezorganizate. 

 Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan afirmă faptul că dacă se aprobă această hotărâre, o să se 

creeze un precedent pentru ceilalți, așa cum spunea și domnul Todoran Mircea. 

 Domnul Todoran Mircea A.C. spune că trebuie să avem un început pentru a pune la punct 

această comună să arate bine cât de cât. 

 Domnul consilier, Matei Florin spune că RDS&RCS este o societate  multinațională și  dacă 

este interesată să investească în această zonă își va asuma un proiect astfel încât să se conformeze.  

 Domnul viceprimar spune că noi, primăria Ibănești, am introdus 3 km de țeavă în trei 

săptămâni și ei o să reușească. Domnul viceprimar propune să ca proiectul de față să fie respins în baza 

hotărârii existente referitoare la rețelele nou înființate și să-și refacă proiectul respectând prevederile 

hotărârii respective adoptată în luna martie 2018. 

 Domnul Matei Florin afirmă că din punct de vedere urbanistic, zona noastră permite instalarea 

subterană a rețelelor.   

Președintele de ședință, supune la vot propunerea domnului viceprimar, care se adoptă cu 12 

voturi ”pentru”. 

Nu s-a adoptat proiectul de hotărâre. 
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 La Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi se află Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 

nr.5 din 29.01.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor  locale  aplicabile în comuna Ibănești 

începând cu anul 2018, precum  și a unor tarife; 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian prezintă pe scurt consilierilor că este vorba despre 

modificarea prețului la atestatul de producător astfel le citește și expunerea de motive și proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul consilier, Matei Florin întreabă dacă s-a modificat valabilitatea lor? 

 Doamna consilier, Anton Alina îi răspunde că atestatul de producător este pe o perioadă de 7 

ani.  

 Domnul consilier, Todoran Mircea dorește să știe la ce preț este un carnet cumpărat de la 

tipografie?  

 Domnul viceprimar le citește adresa venită de la Consiliul Județean referitoare la prețul 

atestatelor de producător și a carnetelor.  

 Au loc discuții referitoare la prețul atestatelor de producător și durata de valabilitate a acestora. 

 Domnul Todoran Mircea Alin Cristian propune ca prețul de vânzare a atestatului de producător 

și a carnetului de comercializare să se vândă către producător cu același preț cu care-l cumpără 

primăria. 

 Au loc discuții dezorganizate cu privire la atestatul de producător și la carnetul de 

comercializare. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 49/25.06.2018. 

Diverse: 

 Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian prezintă consilierilor adresa primită de la Parohia 

Ibănești Pădure referitoare la solicitarea celor două loturi de teren pentru parcare și loc de joacă pentru 

copii cu mențiunea ca locul de joacă pentru copii să fie amplasat în apropierea școlii iar lângă căminul 

cultural să fie amplasată doar parcarea. O altă condiției ar fi împrejmuirea celor două loturi de teren cu 

un gard din tablă care să aibă înălțimea de 1.8 m. În adresă mai este descrisă procedura care trebuie 

urmată pentru a intra în posesia celor două loturi de teren iar în ceea ce privește prețul, solicită o ofertă 

de preț din partea noastră, ofertă care va fi analizată ulterior de către consiliul parohial. 
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Domnul viceprimar le comunică domnilor consilieri faptul că s-au amplasat locuri de joacă și s-

au stricat deja din cauza unor copii iar părintele a spus că este foarte mare gălăgia și a propus ca să se 

mute locul de joacă.  

Au loc discuții referitoare la locația în care este amplasat acum locul de joacă pentru copii și la 

parcarea ce se va amenaja. 

Domnul consilier, Todoran Ionel spune că părintele ar vrea să se mute locul de joacă pentru 

copii pentru că este gălăgie mare, nu are intimitate chiar s-a aruncat cu petarde în curte. Noi am 

discutat la una din ședințele anterioare că se va face un gard foarte înalt. Să ne apucăm acum să mutăm 

locul de joacă în partea din sus la școală. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian  spune că dacă nu se ajunge la o înțelegere, să 

încercăm să luăm din curtea Școlii de la Ibănești Pădure că e destul de mare. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru spune că într-adevăr, în apropierea casei parohiale, nu este chiar 

indicată locația pentru amplasarea unui loc de joacă. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că este lege care interzice intrarea  în curtea școlii, în afara 

orelor de curs, chiar și a elevilor care învață la instituția respectivă. Dacă se face locul de joacă de la 

limita curții școli în sus, e perfect. Dacă îl facem în curtea școlii trebuie să luăm terenul pentru noi. 

Domnul Gliga Marius spune că se delimitează terenul pentru spațiul de joacă. 

Domnul Todoran Ionel propune: curtea școlii să rămână așa și de la curtea școlii în sus. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul viceprimar spune că nu înțelege ce se solicită prin adresa de la parohie. Să stabilim noi 

un preț? 

Domnul consilier, Todoran Ionel spune că trebuie să le facem o ofertă de preț pentru parcare, 

dar trebuie discutat exact ce lățime va avea parcela, deoarece în cazul de față dacă vom muta locul de 

joacă atunci parcarea se va prelungi până lângă clădirea în care a funcționat grădinița. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian propune întocmirea unui raport de evaluare. 

Au loc discuții în legătură cu întocmirea  raportului de evaluare. 

Doamna Anton Alina spune că ar trebui să le sugerăm noi un preț. 

Domnul Farcaș Sebastian spune că le sugerăm prețul anterior, că până la urmă acela o să-l 

ceară. 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian propune ca să se arate raportul pe care îl avem 

Consiliului parohial, să vadă că prețul nu este stabilit de către consiliul local ci este prețul corect 

stabilit de evaluator.  

Se discută în continuare despre stabilirea unui preț. 

Doamna consilier, Anton Alina spune că documentul parohiei este o simplă cerere la care să-i 

formulăm răspuns: să le spunem ,,ținând cont că terenul este pentru comunitate ...” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian spune că trebuie să stabilim un preț.  

Domnul consilier, Todoran Mircea propune un preț  de 2000 de lei/arie. 

Domnul Matei Florin propune 1000 de lei/arie. 

Domnul viceprimar spune că dacă vorbim cu preotul o să le trebuiască 1000 de lei numai 

pentru dezmembrare și pentru întocmirea actelor. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier, Petra Zamfir spune că ar fi bine să nu complicăm lucrurile și să propunem un 

preț cu care să fie de acord parohia pentru a ne da terenul deoarece s-a văzut că este deschidere din 

partea lor pentru a ne vinde terenul. 

Domnul Matei Florin spune să nu uităm că acea investiție nu se face de dragul nostru ci pentru 

oamenii de acolo din zonă, iarăși revenim la aceeași chestiune pe care am discutat-o anul trecut. 

Domnul Todoran Ionel spune că banii cu care va fi cumpărat terenul respectiv vor fi investiți 

pentru biserică. 

Domnul viceprimar Gliga Marius Cristian spune că din discuțiile avute cu domnul primar 

reiese clac că pentru a cumpăra terenul este necesar un raport. 

Domnul Todoran Ionel spune că dacă nu se cere un raport, banii care reprezintă contravaloarea 

terenului vor fi dați ca un ajutor. 

Domnul Matei Florin spune că anul trecut nu a fost făcut nici un raport. „S-a schimbat 

legislația de atunci până astăzi? 

Doamna Anton Alina: „Deci: putem să-i spunem părintelui, ținând cont că îi nevoie de teren 

pentru comunitate, ne asumăm toate cheltuielile privind tranzacția.”  

Domnul viceprimar spune că trebuie să-i oferim un preț. 

Domnul Todoran Mircea A.C. spune că dacă anul trecut a fost 2500 lei/arie, să-i oferim și acum 

2500 – 3000 lei/arie. 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian spune că ar fi un total de 7800 lei. Îi înaintăm 

propunerea asta.  

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Marius Cristian – viceprimar, propune ca să fie înaintată suma de 8000 de lei pe 

tot, ar veni 3000 lei/arie.  

Domnul consilier, Todoran Ionel reamintește condiția de a fi împrejmuită parcarea pentru a 

avea intimitate părintele. Își ia angajamentul să vorbească cu părintele și să îi prezinte propunerea.  

Domnul consilier Matei Florin spune că părerea dânsului este de a oferi prețul de anul trecut și 

propune același preț plus cheltuielile aferente tranzacției. 

Domnul viceprimar și ceilalți consilieri afirmă că așa se va ajunge la prețul de 8000 de lei. 

Domnul Matei Florin: „Cu condiția ca propunerea noastră să fie una legală, să sperăm.” 

Domnul Todoran Ionel le sugerează domnilor consilieri să țină cont de faptul că acești bani vor 

fi folosiți în comună ca și cum i-ar investi consiliul local. 

Toată lumea este de acord cu propunerea sumei de 8000 lei. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian prezintă cererea depusă de către Morar Aurelia 

privind acordarea unui ajutor financiar și le spune domnilor consilieri că s-a  mai discutat în ședința 

din data de 30.03.2018 acordarea unui sprijin însă nu se știa suma exactă. Acum au venit cu suma 

stabilită, ulterior o să aducă o factură pentru țigla cumpărată. Domnul Matei Florin întreabă de ce sumă 

este nevoie și dacă doamna Morar Aurelia are un deviz pentru această sumă. 

Domnul viceprimar îi răspunde domnului Matei că suma este 5100 lei – reprezentând valoare 

țiglei necesare pentru acoperirea locuinței, sumă pentru care doamna Morar o să prezinte factură. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru spune că până la faza de acoperiș s-au putut descurca primind 

ajutoare și din alte părți. 

Consilierii sunt de acord cu acordarea acestui ajutor financiar. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian prezintă adresa venită de la Direcția Județeană de 

Evidență  a Persoanelor Mureș, privind activitatea S.P.C.L.E.P. Ibănești și care ne solicită să le 

comunicăm următoarele : 

1. Continuarea demersurilor  pentru organizarea și funcționarea S.P.C.L.E.P. Ibănești, caz în care se 

impune să demarați de îndată activitățile specifice pentru dotarea și amenajarea spațiului, conform 

Ghidului D.E.P.B.D. pus la dispoziție de către DJEP Mureș; 
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2. În cazul în care se hotărăște sistarea tuturor demersurilor pentru funcționarea S.P.C.L.E.P. Ibănești, se 

impune ca această structură să se elimine din organigramă, iar funcția publică cu atribuții de stare 

civilă să fie inclusă în aparatul de specialitate al primarului, revenindu-se la situația anterioară emiteri 

H.C.L. NR.37/2014; 

3. Dacă hotărâți că nu se continuă demersurile pentru funcționarea  S.P.C.L.E.P., Ibănești, vă rugăm să 

analizați și să vă exprimați acordul cu privire la arondarea deservirii cetățenilor comunei 

dumneavoastră de către  cel mai apropiat S.P.C.L.E.P. funcțional, la nivelul comunei Hodac. Arondarea 

comunei Ibănești la S.P.C.L.E.P. Hodac pe linie de evidență a persoanelor nu presupune costuri din 

partea comunei dumneavoastră, în schimb ar  aduce beneficii pentru locuitorii comunei, prin aprobarea 

serviciilor  specializate de dânșii, deservirea promptă, eliminarea deplasărilor la Reghin pentru 

obținerea documentelor, etc. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian le comunică domnilor consilieri faptul că a vorbit cu 

domnul primar și dacă se continuă cu serviciul de evidență atunci ar mai trebui să achiziționăm niște 

aparatură, ar trebui angajate 2 persoane cărora nu le poți da și alte atribuții în fișa postului, ele trebuie  

să se ocupe doar de treaba aceasta. 

Domnul consilier, Matei Florin întreabă dacă în momentul de față avem o  persoană? 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian îi răspunde că este o persoană pe postul respectiv și 

anume Neag Ancuța-Niculina.  

Man Ancuța-Nicoleta  face precizarea că în momentul de față pe postul de S.P.C.L.E.P. este 

angajată doamna Neag Ancuța-Niculina, care este în concediu pentru îngrijirea copilului iar postul 

dânsei a fost scos la concurs pe o perioadă determinată. În urma concursului postul a fost ocupat de 

doamna Pop Elena Maria.  

Domnul consilier, Matei Florin întreabă  atunci de câte persoane mai este nevoie să fie angajat 

pe statul de funcții, o persoană sau două? 

 Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian propune să formulăm o adresă către Direcția 

Județeană de Evidență  a Persoanelor Mureș prin care să le comunicăm  că s-a discutat în ședință și să 

solicităm informații în legătură cu costul acestor dotări. 

Domnul consilier, Matei Florin afirmă faptul că o să fie întotdeauna de acord pentru a facilita 

accesul la serviciile publice pentru comunitatea noastră.  
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Domnul consilier, Todoran Ionel dorește să le comunice consilierilor faptul că locuitorii din 

zona unde locuiește, care de altfel sunt la limita dintre comuna Ibănești și comuna Hodac, vorbesc între 

ei în legătură cu eliberarea buletinelor, Hodacul poate și Ibăneștiul nu este în stare să le facă. Atunci 

dacă o să fie varianta cu arondarea la Hodac ar pica foarte prost. Ar fi bine să avem, să implementăm 

acest serviciu. 

Domnul consilier, Todoran Mircea întreabă de ce este nevoie să fie în permanență câte doi 

oameni acolo? Nu se poate lucra două zile pe săptămână? 

 Man Ancuța îi răspunde că cei de la București, D.E.P.A.B.D. solicită așa.  

Domnul consilier, Todoran Mircea spune că ar trebui să le comunicăm că nu este un volum așa 

de mare de muncă și că nu este personal, e o aberație să ții doi oameni plătiți degeaba. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier, Gliga Marius Cristian propune ca să  se facă o listă, fiecare consilier să 

spună ce întrebări are, se face o adresă către Direcția Județeană de Evidență  a Persoanelor Mureș să 

primim răspuns și să știm exact, să ne lămurim.  

Domnul consilier, Todoran Mircea propune să se angajeze o persoană care să lucreze câteva 

zile pe săptămână și de exemplu 3 zile pe stare civilă și 2 zile să poată lucra altceva. 

Domnul Matei Florin spune că noi avem deja persoană angajată și care figurează în statul de 

funcții. 

Domnul viceprimar spune că se va interesa însă din câte știe, de la Mureș așa s-a comunicat că 

persoana angajată la acel serviciu nu poate primi alte sarcini. 

Man Ancuța le comunică faptul că  cel care este angajat la acel serviciu nu-i pot fi atribuite, în 

fișa postului, și alte sarcini. 

Domnul Todoran Mircea A. C. întreabă dacă acest lucru a fost comunicat oficial. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul viceprimar spune că din câte știe doar când sunt minim cinci cereri pentru buletine se 

pot transmite iar în cazul în care săptămâna aceasta este o cerere și săptămâna viitoare încă o cerere… 

stă omul fără buletin atâta timp. 

Domnul consilier, Matei Florin este interesat dacă la Hodac funcționează serviciul și 

cum funcționează? Este bun sau nu este bun? 

Domnul viceprimar spune că ne vom interesa. 

Au loc discuții dezorganizate. 
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Domnul consilier, Todoran Ionel spune că nu ar fi bine să intrăm în detalii cum funcționează 

serviciul sau ce trebuie făcu, asta e treaba aparatului de specialitate al primarului să se intereseze și 

după ce se știu toate detaliile să fie prezentate consiliului local pentru a putea lua o hotărâre. Trebuie să 

facem tot posibilul să-l implementăm și să fie funcțional. 

Domnul consilier, Bloj Cosmin spune să luăm în considerare și faptul de a ne aronda la Hodac 

până ce se finalizează demersurile, deoarece ne-am putea ajuta reciproc dacă noi mergem la 

S.P.C.L.E.P.  atunci și ei poate la rândul lor o să se arondeze la canalizarea noastră. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Todoran Mircea A.C. propune ca persoanele angajate să fie si la Hodac și la Ibănești și 

să fie plătit jumătate de Comuna Ibănești și jumătate de Comuna Hodac. 

Domnul Gliga Marius Cristian este în asentimentul domnului Mircea Todoran și spune că 

trebuie văzut dacă se poate așa. 

Domnul consilier, Matei Florin spune că li se va explica cetățenilor  că doar până găsim noi o 

posibilitate, să meargă la Hodac și ulterior este de acord cu propunerea făcută de către domnul 

consilier Todoran Mircea .  

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că problema cu acest serviciu este că nu poți să-i asiguri 

angajatului sau angajaților atâta activitate care să justifice banii pe care-i ia atâta timp cât nu poți să-i 

mai dai și altceva de lucru.    

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că dacă s-ar prelua toată activitatea complexă de la Serviciul 

de Evidență de la Reghin, să treacă aici și cu certificate de înmatriculare, cu tot,  lucrurile ar sta altfel. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian propune să se facă adresă și să solicităm informații 

în legătură cu S.P.C.L.E.P.  

Domnul viceprimar le prezintă consilierilor și cererea depusă de către Mureșan Otilia prin care 

solicită concesionarea terenului de lângă casa dânsei pentru construirea unui azil de bătrâni. Domnul 

viceprimar le comunică domnilor consilieri unde este locul respectiv, în partea din jos, lângă Sia lui 

Liviu. 

Domnul consilier, Matei Florin întreabă dacă terenul este al comunei Ibănești sau este al 

nimănui? 
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Domnul viceprimar îi dă cuvântul domnișoarei Man Ancuța care aduce la cunoștința domnilor 

consilieri că extrasul C.F. pe care solicitantul l-a  anexat cererii nu dovedește faptul că proprietar al 

terenului respectiv este Comuna Ibănești. Așadar am căutat noi topurile respective pentru a găsi 

extrasele de C.F. unde apare ca proprietar comuna Ibănești dar asta presupune să se meargă la Reghin, 

la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a căuta respectivele topuri. Doamna Todoran 

Doris se va ocupa de acest lucru și va afla dacă există extras C.F. și pentru topurile respective și cine 

este proprietarului lotului respectiv. 

 Domnul consilier, Matei Florin întreabă cine este proprietar pe terenul respectiv în momentul 

de față și dacă se ocupă cineva de el?  

Domnul viceprimar îi răspunde că nu se ocupă nimeni de el. 

Domnul consilier, Dan Ioan le comunică domnilor consilieri că mai demult pe terenul respectiv 

a fost casă dar s-a surpat terenul și casa s-a dărâmat.  

Domnul viceprimar spune că știe de la domnul Matei Eugen – fost secretar al comunei,  că 

atunci când au fost inundațiile li s-au dat loc pentru casă dar terenul tot proprietatea statului este nu era 

proprietatea celor care au locuit acolo. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin se interesează dacă acel teren este trecut în Registrul Agricol și propune 

să se verifice dacă acel teren din punct de vedere cadastral aparține comunei Ibănești. 

Domnul viceprimar spune să se amâne cererea până când se va ști situația juridică a terenului. 

Doamna consilier, Anton Alina dorește să prezinte consilierilor discuția ce a avut-o  cu 

părintele Romanți - parohia de la Isticeu  care spunea că nu este cimitir în zona Isticeu și zona Dulcea, 

astfel părintele a identificat  un teren pentru cimitir și dorește ca și consiliul local să fie parteneri  

pentru această achiziție deoarece efortul financiar de a-l cumpăra este mult prea mare pentru parohie. 

Nu cere capelă, cere efectiv loc de cimitir. 

Au loc discuții în legătură cu terenul respectiv. 

Doamna Anton Alina spune că terenul este undeva aproape de biserică, proprietarul actual 

deține acte pe terenul respectiv doar că efortul financiar pentru parohie este foarte mare. Doamna 

consilier spune că domnul părinte dorea să știe dacă are sprijinul nostru, al comunei. 

Domnul consilier Gliga Vasile Dumitru spune că a discutat cu părintele împreună cu domnul 

primar și i-au sugerat părintelui să identifice prima dată terenul, să fie un teren accesibil care să se 
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preteze pe viitor și pentru o capelă și stăm la discuții. Domnul primar chiar spunea că dacă avem în 

vedere putem să-l cumpărăm noi dar să fie identificat clar și să vedem despre ce-i vorba. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că și la Dulcea s-a discutat mult despre acest lucru însă 

părintele trebuie să întrunească Consiliul Parohial, să le ceară acceptul și să fie viabil proiectul, să vrea 

oamenii să se facă acel cimitir. 

Domnul Gliga Marius Cristian propune ca părintele să stabilească terenul, duminica să meargă 

și dânșii  la biserică și să se stabilească împreună cu cetățenii.  

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului viceprimar. 

Domnul consilier, Matei Florin aduce în discuție problema referitoare la marginea drumului pe 

unde a trecut canalizarea amintind că sunt câteva imobile unde a rămas stricat drumul și nu există nici 

rigole. Ar exista posibilitatea de a se rezolva problema? În acele zone, venind mașinile mari, acolo 

nefiind șanț se adună apa iar în momentul când trec mașinile se stropesc casele respective.  Avem vre-o 

soluție pentru a rezolva această problemă? Domnul consilier afirmă că mai mulți cetățeni din zona 

respectivă s-au plâns că se confruntă cu această problemă în urma introducerii canalizării. Mai exact 

din jos de către domnul Dan Ioan, de la cruce în jos până la oglindă. 

Domnul viceprimar, spune că trebuie să se facă o investiție și să fie supusă consiliului local 

pentru aprobare și introducerea investiției în bugetul local. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin se interesează dacă mai există pe stoc piatră cubică. 

Domnul viceprimar îi răspunde negativ și spune că a discutat cu proprietarii din zona și că 

există o problemă în zona respectivă și anume că un proprietar vrea să se facă șanț în fața casei dar 

vecinul nu vrea șanț în fața casei, șanț n-a fost niciodată. 

Domnul Todoran Ionel: „Dar cine-i întreabă pe ei dacă vor șanț că nu mai e proprietatea lor?” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Dan Ioan spune că în zona respectivă sunt trei case în marginea drumului și acolo nu 

se poate face șanț. 

Domnul Farcaș Sebastian, spune că a fost domnul Dan de la Consiliul Județean care spunea că 

ar dori să intabuleze drumul județean și doresc să intabuleze 12 metri stânga – dreapta din axul 

drumului.  

Au loc discuții dezorganizate  
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Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan are o problemă, o sesizare referitoare la muncitorii care 

lucrează la asfaltare în zona din sus a comunei, și s-au adunat materiale care sunt depozitate la Tisieu 

dar odată cu acestea sunt depozitate și mizerii. Sunt vreo trei – patru bascule rămase grămadă, ce se va 

întâmpla cu ele, se vor întinde acolo? Persoana care a făcut sesizarea își făcea probleme că pârâiașul 

acela peste care trece drumul care urcă la locuitorii din satul Pîrîu Mare, prin spatele locuinței deținută 

de doamna Chirteș Rafila din Localitatea Dulcea nr.100A, se va înfunda și proprietarii din zona 

respectivă vor avea de suferit din această cauză. 

Domnul viceprimar spune că acolo era în plan să se mărească parcarea depozitarea materialelor 

este provizorie în acel loc. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier, Gliga Olimpiu spune că pe Blidireasa, pe drumul de la Păunel, s-a introdus 

apa și pe drumul spre Gliga Dumitru (Suru) iese apa și s-a făcut și gaură mare acolo. Ei au avut 

introdusă apă dintr-un izvor propriu, și-au închis robinetele și tot țâșnește apa. 

Domnul viceprimar spune că se vor deplasa muncitorii în zona respectivă să vadă ce pot să 

facă. 

Domnul Gliga Olimpiu aduce în discuție și problema podului iar domnul viceprimar spune că 

se va repara provizoriu dar nu se poate schimba tot podul, că și anul trecut s-a lucrat la el și este 

cuprins în proiectul cu reabilitare străzi finanțat prin Măsura 7.2. 

Domnul Matei Florin dorește să știe când vor începe lucrările din proiect la podul de la 

Blidireasa. 

Domnul viceprimar spune că lucrările sunt cuprinse în lotul doi. 

Domnul Farcaș Sebastian îi răspunde domnului Matei Florin că urmează procedura de licitație 

și anul viitor se va lucra la pod. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan își arată nemulțumirea și față de porțiunea DJ 153C la traversarea 

de la Pietricica acolo trebuie gândit să se facă ceva. 

Domnul Todoran Mircea A.C. spune că își aduce aminte că a fost sesizat constructorul  și că 

domnul primar a adus toată trupa: președintele Consiliului Județean, proiectant, constructor, diriginte 

de șantier care susțin că a fost cea mai bună investiție. Dirigintele de șantier n-ar fi trebuit plătit pentru 

acea lucrare. 

Au loc discuții dezorganizate. 
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Domnul Matei Florin spune că acea traversare trebuie schimbată. 

Domnul viceprimar spune că nu putem remedia noi această situație. 

Domnul Matei Florin spune că putem să o luăm jos. 

Domnul viceprimar spune că ar trebui formulată o sesizare la Consiliul Județean. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Gliga Vasile Dumitru aduce în discuție problema cu trecerile de pietoni care ar trebui 

făcute la magazinul de la Podul Hodacului și una la Onisfâc, am înțeles că trebuie aprobarea poliției 

sau de la Consiliul Județean? 

Domul viceprimar spune că Consiliul Județean și-a dat acordul și ne-au spus că le vor face când 

le permite vremea.  

Domnul Todoran Ionel spune că și în zona Ibănești Pădure ar trebui amplasată o trecere de 

pietoni deoarece mașinile trec prin acea zonă și cu viteza de peste 100 km/oră chiar și remorcile și este 

un pericol foarte mare. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că în acea zonă este trecere de pietoni. 

Domnul Todoran Ionel se referă la amplasarea trambulinelor de la trecerea de pietoni. 

Domnul Todoran Mircea este de părere că nu doar șoferii trebuie să aibă obligații ci și pietonii.  

Domnul viceprimar spunea că pe viitor, să propunem ca în zonele aglomerate camioanele mari  

să reducă viteza la 40 km/oră și să fie amplasate indicatoare. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier, Matei Florin le amintește consilierilor faptul că în decembrie, la sfârșitul 

lunii când s-a vorbit despre asociație și concesionarea terenului, avem un hectar de teren care nu este 

concesionat și care are deocamdată un proprietar care îl deține și nu plătește nimic pe el. Este vorba de 

un hectar. Noi discutăm de 50 de arii… discutăm de 100000 de euro pentru 50 de ari, ce se întâmplă cu 

acel teren? „Doris: Din punct de vedere juridic care este situația acelui teren?” E vorba despre pășunea 

domnului Moga. 

Domnul consilier, Todoran Ionel spune că el personal a vorbit și cu domnul inginer Blaga 

Grigore pentru a-l atenționa pe domnul Moga că trebuie să vină în fața consiliului local să-și prezinte 

situația 

Domnul consilier, Matei Florin spune că de atunci a trecut jumătate de an. 

Domnul viceprimar îi răspunde domnului consilier că s-au făcut toate demersurile necesare, ne-

am interesat la Prefectură, la Consiliul Județean și i s-a trimis o adresă domnului Moga Vasile de 
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câteva săptămâni prin care l-am invitat să vină, să intre în legalitate. Să  cumpere terenul ori să îl 

concesioneze.  

Domnul consilier, Matei Florin întreabă care este situația juridică astăzi? 

Domnul viceprimar spune că se așteaptă răspunsul la adresa care a fost trimisă domnului Moga. 

Domnul consilier, Matei Florin întreabă ce relație juridică, contractuală există între consiliul 

local și el? 

Domnul viceprimar îi răspunde că nu este nici o relație. 

Domnul Matei Florin concluzionează: ”Deci, el astăzi nu deține acel teren.” 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul viceprimar spune că domnul Moga este în termen, are dreptul ca în 30 de zile să vină 

să se conformeze iar dacă nu vine să intre în legalitate, noi vom începe procedura să-l scoatem de 

acolo. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier, Matei Florin întreabă când a expirat contractul de concesiune? 

Domnul viceprimar îi răspunde că până în 2000 și ceva, 2009 

Domnul consilier, Matei Florin întreabă care este motivul pentru care până acum nu s-a făcut 

nici un demers? 

Domnul viceprimar spune că sunt edificate construcții pe acel teren. 

Domnul consilier Matei Florin spune că nu are legătură. 

Domnul viceprimar spune că atunci când s-a făcut concesiunea era prevăzut în contract să se 

construiască pe terenul respectiv doar că problema este că nu știm exact  construcțiile ale cui 

proprietate sunt, a celui care le-a construit sau ale comunei Ibănești? 

Domnul Matei Florin întreabă de ce nu s-a reînnoit contractul de concesiune? 

Domnul viceprimar spune că s-a dat pășunea la asociație. 

Domnul Matei Florin: „Atenție! Acel hectar a fost exclus.” 

Domnul viceprimar spune că a fost exclus deoarece suprafața respectivă este în litigiu. 

Domnul Matei Florin spune că un teren este în litigiu atunci când există o cerere de chemare în 

judecată legată de această problemă. 

Au loc discuții dezorganizate 

Domnul viceprimar spune că procedura este începută și dacă este nevoie o să se ajungă în 

instanță. 
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Domnul consilier, Matei Florin întreabă de ce s-a trimis cererea abia după doi ani? De ce nu s-a 

făcut adresă la o lună după ce a expirat contractul, în urmă cu doi sau trei ani? „Astăzi înseamnă că ați 

trimis cererea doar în urmă cu cel mult 29 de zile pentru că în 30 de zile trebuie să vă răspundă și 

astăzi nu v-a răspuns. Deci, eu înțeleg că cererea a fost trimisă în ultima lună. Nu?...De ce de atunci și 

până acum nu s-a rezolvat problema aceasta?” 

Domnul viceprimar reamintește pe scurt demersurile care s-au făcut legate de această problemă 

și aduce la cunoștință faptul că nimeni nu are nici un beneficiu, să stea terenul acolo degeaba. 

Domnul Matei Florin este sceptic în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme în viitorul 

apropiat. 

Doamna Anton Alina solicită ca în următoarea ședință de consiliu local să  se prezinte 

răspunsul dat de către domnul Moga. 

Au loc discuții dezorganizate. 

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, 

                     Chirteș Emilia                                                                        Man Ancuța-Nicoleta 


