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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr.  10.833  din  27.11.2017 
 

 

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

loc în data de 27 noiembrie 2017. 

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

Lipseștedomnul Todoran Mircea Alin Cristian.  În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

               La şedinţă mai participă angajați ai primăriei: doamnele Chirteș Elena - Veronica, Mircea 

Roxana - Ioana, Todoran Doris, Man Nicoleta - Lenuța și domnul Suceava  Eugen. 

               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 27.11.2017, orele 16.00 la 

sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetul veniturilor proprii; 

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

Consiliului Local Ibăneşti  nr.42/2013 privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la alegerea 

delegaților sătești; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea motivării în drept a HCL nr.66 din 8.09.2017; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune între Comuna Ibănești și SC 

Molid Silva Prod SRL;            

 

         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 12 voturi ,,pentru”. 

        Domnișoara Man Ancuța-Nicoleta, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu privire la procesul 

verbal de la şedinţa anterioară. 

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

Procesul verbal se adoptă cu 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 rectificarea bugetului 

local și bugetul veniturilor proprii.  

Domnul viceprimar o prezintă pe  doamna Mircea Iona - Roxana angajată  pe perioadă 

determinată la contabilitate, până la întoarcerea doamnei Alina Farcaș care este în concediu pentru 

îngrijire copil.  

Domnul viceprimar îi dă cuvântul domnei Chirteș Elena Veronica pentru a prezenta 

expunerea de motive. 

 Doamna consilier Todoran Alina solicită lămuriri referitoare la suma de  25.000 de lei de la  

învățământ.  

Doamna Chirteș Elena Veronica îi răspunde că suma de 25 000 lei rămâne la același capitol 

însă se mută de la subcapitolul încălzit, iluminat la obiecte de inventar.  

Doamna consilier Todoran Alina întreabă dacă intenționeză să cumpere ceva?  

Domnul consilier Matei Florin menționeză că în consiliul de administrație (al școlii) domna 

director a spus că intenționează să cumpere două table interactive, una la Școala  Ibănești iar 

cealaltă la Școala Ibănești - Pădure. De asemenea, completează domnul consilier, că banii erau 

prevăzuți pentru lemnele de foc iar acum vor fi primate de la primărie din acea partidă  destinată 

uzului propriu, cum ar veni la primărie și la școli. Rămând  acei bani,  în consiliul de administrație 

al școlii, am fost de acord cu achiziționarea celor două table interactive. 

Domnul consilier Matei Florin afirmă faptul că se bucură că o să se repete evenimentul de 

anul trecut cu  sărbătoarea de Crăciun și profită de ocazie  să comunice colegilor consilieri că 

Asociația Izvor de Viitor va participa și va fi alături de Consiliul Local și va premia și în acest an 

elevii eminenți ai comunei. 

Au loc discuții legate de copii și despre premierea lor. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian dă citire proiectului de hotărâre.  

       

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

se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 92/27.11.2017. 

          

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

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

organigramei primăriei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ibănești cu modificările și completările ulterioare; 

Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.  

Domnul consilier Matei Florin le urează mult suces și spor la treabă tuturor angajaților. 

      

    Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă 

cu 12 voturi ”pentru”. 

    Se adoptă Hotărârea nr. 93 /27.11.2017. 
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         La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind desemnarea 

consilierilor locali care vor participa la alegerea delegaților sătești. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius – Cristian, prezintă expunerea de motive și proiectul de 

hotărâre.  

Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan întreabă: „Pentru satele Pîrîu-Mare și Ibănești-Pădure 

trebuie să fie aleși delegați sătești?”  

Domnul viceprimar răspunde  afirmativ la întrebarea domnului Ciorăneanu.  

Domnul consilier, Ciorăneanu Ștefan, spune că dânsul știa despre satele Brădețelu și Zimți.  

Domnul viceprimar răspunde  că aici este vorba despre cele două sate, Pîrîu-Mare și 

Ibănești-Pădure, iar  propunerile pentru cei 4 consilieri s-au făcut din cauză că sunt vecini cu satele 

repective.  

Au loc discuții în legătură cu cele două sate. 

Domnul consilier, Bloj Cosmin dorește să știe cât va fi îndemnizația pentru delegații sătești 

iar domnul  viceprimar, Gliga Marius – Cristian, îi răspunde că indemnizația unui delegat sătesc va 

fi egală cu cea a unui consilier local.   

 

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

care se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 94 /27.11.2017. 

 

 

         La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind completarea 

motivării în drept a HCL nr.66 din 8.09.2017. 

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

faptul că am fost notificați de către Instituția Prefectului Mureș cu privire la HCL nr. 66 al cărei 

preambul trebuie să fie completat cu prevederile art.7 din Legea nr.215.  

 

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

se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 95 /27.11.2017. 

 

 

         La Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind modificarea 

contractului de concesiune între Comuna Ibănești și SC Molid Silva Prod SRL. 

Președintele de ședință îi dă cuvântul domnului viceprimar care prezintă expunerea de 

motive după care spune că este vorba de terenul, care s-a discutat și de către  domnul primar, de la 

Mitrosucu, redevența este foarte mica. Domnul consilier, Bloj Cosmin întreabă căt este suprafața? 

Domnul Viceprimar răspunde că suprafața este de 50 de hari. 

Au loc discuți în legătură cu terenul. 

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

se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 96 /27.11.2017 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat,M.A.N.__________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

 

Alte  discuții și diverse:  

 

Domnul viceprimar prezintă cererea domnului Costa Sorin domiciliat în com.Ibănești sat 

Dulcea nr.5, dânsul vine cu rugămintea de a-l scuti de la plata de 500 de lei, datorată pentru 

introducerea apei în godpodăria dumnealui, și de la debranșare. Cererea este motivată de faptul că 

în urmă cu ceva timp, când s-a introdus apa în zona în care locuiește domniasa, echipa de 

muncitori i-a stricat șanțul unde erau introduse țevile de la apa proprie deși ia fost promis că o să 

revină și o să-i fie remediată problema,  nu a mai venit nimeni iar apoi s-a turnat asfaltul și 

problema dânsului nu s-a mai rezolvat.  

Domnul consilier Dan Ioan, fost președinte al comitetului de introducere a apei în comună, 

spune că știe situația și, din păcate,  nu a mai fost remediată. 

Domnul consilier, Ciorănean îi spune că de ce nu a zis să fie scos din listă, domnul Dan 

Ioan, îi răspunde că de atâta timp și la atâția oamneni nu a mai ținut minte. Domnul consilier Matei 

Florin propune ca, dacă domnul Dan Ioan știe de situație, fiind președinte atunci, să fim de acord 

cu scutirea propusă de dânsul. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul consilier Ciorănean dorește să spună, în legătură cu proiectul lui Florin să fim atenți, 

deoarece. pe lista scoasă (numele persoanelor  care nu au plătit taxa de branșare) au fost  trecuți 

mulți oameni, iar el s-a dus să îi anunțe că sunt pe listă iar aceștia au aceeași problemă ca și Sorin 

iar alții nu sunt informați. Domnul viceprimar îi spune că au primit notificări și să facă cerere și cei 

care au probleme. 

Au loc discuții  dezorganizate. 

Domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru, spune că sunt puși într-o situație ingrată pentru că trebuie 

să ia o hotărâre scutind pe cineva de la o plată, bzându-se doar pe niște discuții, nevând nici un fel 

de dovadă scrisă, hârtii doveditoare, cred că au fost niște lucrări și că i s-au distrus țevile dar pe 

considerentul acesta o să vină mulți oameni. Și nu putem face discriminare față de nimeni. 

Domnul consilier Ciorănean propune ca să se vorbească cu băieții de la apă să recomande 

oamenilor în cauză să vină la primărie să își rezolve problemele pe care le au. 

Domnul viceprimar tine să precizeze faptul că Serviciul de Apă tocmai așa a procedat le-a 

dat notificare, în scris, iar omul avea timp să vină la primărie și să își rezolve problema.  

Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir, propune ca să îi fie aprobată cererea 

domnului Costa Sorin deoarece s-au mai aprobat și alte cereri tot așa. 

 Domnul consilier Matei Florin în calitate de președinte al comisiei de verificare și 

depistare arestasnțierilor la taxa de branșare, spune că au mai fost oameni în aceeași situație și au 

făcut compromisiuri și atunci dacă nu aprobăm cererea aceasta  ne-am nrdreptăți pe noi, pentru că 

sunt  oameni cu bună credință care o să vină și o să plătească. 

Au loc discuți dezorganizate. 

 

Președintele de ședință supune la vot cererea domnului Costa Sorin care se aprobă cu 11 

voturi ,,pentru,, și 1 ,,abținere,,. 
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Domnul Suceava Eugen care se află în sală, dorește să mulțumească  pentru terenul care s-a 

concesionat și a fost aprobat în ședință de consiliu deși nu este de accord cu  prețul care s-a fixat.  

Domnul viceprimar spune că prețul s-a fixat de către domnul Modovan care a evaluat 

terenul acela și este un evaluator.  

Domnul Suceava precizează că terenul respectiv nu o să-l cumpere nimeni, iar dânsul vrea 

să-l amenajeze peentru agreement, pentru comună să  se extindă, să dezvolte zona.  

Domnul viceprimar afirmă faptul că dacă se făcea un preț sub evaluarea expertului, atunci 

era probabil ca a doua zi să fim chemați la DNA - prețul a fost stabilit de către expert. 

Au loc discuți dezorganizate referitoare la prețul terenului și despre evaluator.  

    

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 


