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 PROCES-VERBAL 

 

  

Nr.  11.961  din  28.12.2017 

 

 

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

loc în data de 28 decembrie 2017. 

              La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipsesc: 

doamna Anton Alina, domnul Todoran Mircea Alin Cristian și domnul Gliga Vasile-Dumitru. În 

consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

               La şedinţă mai participă angajați ai primăriei și invitați: doamnele Chirteș Elena  

Veronica, Mircea Roxana - Ioana, Todoran Doris, Gliga Delia-Maria, Gliga Nicoleta-Maria, Man 

Nicoleta-Lenuța, Farcaș Dorina - Teodora, doctor Filep Maria și domnii Farcaș Sebastian - Irimie, 

Gliga Zaharie, Todoran Ioan - Dragomir - președinte Asociația Crescătorilor  de Animale Ovidius 

Brădețelu, Gliga Doru-Petruț, Anton Vasile, Anton Nicolae și Frandeș Dumitru . 

               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 28.12.2017, orele 14.00 la 

sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice la nivelul Comunei 

Ibănești, la nivelul Serviciului  public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a 

Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 2018; 

2. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie – martie 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti 

începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife; 

4. Proiect de hotărâre privind ratificare a Dispoziției 379 din 06.12.2017, a  Dispoziției nr. 382 din 

15.12.2017, a Dispoziției nr. 384 din 21.12.2017 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea 

bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2017; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna 

Ibăneşti, pentru anul şcolar 2018-2019; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire  la licitație pentru exploatare masă 

lemnoasă și vânzare lemn de lucru;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiția „Dotarea 

Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul  Primăriei Comunei 

Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate 

și deszăpezire” 

8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Dotarea Compartimentului ”Servicii 

Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un 

utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și deszăpezire. 

 

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 10 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 10 voturi „pentru”. 

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

specialitate ale consiliului local. 

             Domna doctor Filep Maria, dorește să prezinte pentru început două probleme,  deoarece nu 

are timp să asiste la toată ședință din cauza programului și a pacenților care o așteaptă.  Domnia sa 

aduce la cunoștința consilierilor faptul că a primit un titlu executoriu pentru impozitul pe care 

trebuie să-l plătescă și pe care nu l-a plătit din anul 2007, spațiile în care-și desfășoară activitatea 

fiind concesionate. 

             Precizează că impozitul  nu s-a plătit datorită unei adrese a medicilor, pe care a depus-o la 

dosar când a primit înștințarea, în care scria faptul că medicii de familie sunt scutiți de plata 

impozitului pe sațiul concesionat. S-a simțit indignată prin faptul că a primit acest titul executoriu, 

dar  afirmă totodată, că  dacă este nevoie o să plătească suma de 3000 de lei. De asemenea doamna 

doctor spune că a vorbit și la Colegiul medicilor și i-au spus că o parte dintre colegi (medici de 

familie) au dat în judecată primăriile și au câștigat  iar alții au pierdut procesul. Nici colegii din 
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împrejurimi, cei de la Hodac, de la Gurghiu, nu plătesc impozit. Domnia sa propune, ca în limitele 

legale, să-i fie compensată suma datorată cu investițiile făcute din bani proprii pe care le poate 

dovedi cu acte precum și veniturile proprii, dacă este nevoie, le va face publice într-o altă ședință. 

                 A doua problemă este cea a  lemnelor de foc, care sunt foarte scumpe. Problema cea mai 

mare este că la cabinet, dezbracă oameni, copii, doamna doctor spune că ar fi mai ușor dacă ar 

suporta primăria achiziția lemnului de foc pentru clădirea dispensarului ci nu medicul de familie. 

De când a venit (doamna doctor, Filep Maria) aici în comună nu s-a plâns de suma care a fost 

alocală pentru lemne, pentru încălzire,  anul acesta a fost de  18 milioane iar din banii proprii a 

cumpărat lemne uscate de la Reghin de 5 milioane plus transport, si încă două mașinii de lemne de 

la Maria pentru a aprinde focul cu lemne uscate. De asemenea, doamna doctor, îi rogă pe consilieri 

să ia o  decizie în legătură cu lemnele de foc de la cabinet,  pentru că acolo merge toată lumea din 

Ibănești cu copiii lor și pentru Serviciul de Apă și Canalizare, și pentru Stare civilă și pentru 

farmacie pentru că îngheață personalul de frig. Dânsa cere ajutor si domnului Zamfir pentru a 

aduce lemne vara să fie uscate și să se întâlnească acele persoane care lucrează în cadrul clădirii 

pentru a se stabili pentru fiecare câți metri de lemn are nevoie în funcție de spațiul deținut și, 

eventual  să fie făcută și plata proporțional. 

               Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian intervine pentru a spune că problema cu 

lemnul de foc a fost general valabilă pentru toți locuitorii comunei Ibănești iar doamna doctor a 

fost norocoasă pentru că a avut lemne verzi, pentru că au fost oameni care efectiv nu au avut lemne 

pentru foc.  

 Doamna doctor îi răspunde domnului viceprimar că este foarte greu, ca  femeie, 

să găsești să cumperi lemne, a tot întrebat pe cei din zonă de lemne dar nu au avut. Doamna doctor 

propune să se stabilească să se  cumpere lemne vara, să fie depozitate în curtea dispensarului, 

binențeles cel mai frumos ar fi ca să se dea gratuit la cabinetele medicale (spunea doamna doctor), 

ca și la ceilalți colegi medici din împrejmuire.  

 Domnul viceprimar menționează faptul că pe întreaga clădire, consumul este de 

92 de metri cubi.  

 Doamna doctor spune că nu i se pare corect ca dânsa să fie singurul doctor de pe 

vale care își cumpără lemnele pentru încălzirea cabinetului.  

 Domnul viceprimar îi răspunde că în mod indirect și primăria ajută dar cu 10-15 

metri nu se poate încălzi un etaj. 
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  Doamna doctor spune că în anul 2017 a cumpărat 20 de metri din zonă,  10 

metri de la Reghin plus două mașini de lemne uscate din care Mitruț aprinde focul. Doamna doctor 

afirmă faptul că este încă o concepție greșită despre dispensar, ,,în dinspensar nu este doar doctorul 

și asistentele,, în dispensar  sunt toate persoanele de la cei mai mici la cei mai mari și nu poate să 

țină un copil mic în frig, sau să fie ținuți oameni bolnavi  pe o bancă înghețată.   

 Domul viceprimar, Gliga Marius-Cristian îi răspunde doamnei doctor că 

primăria Ibănești a investit și a ajutat dispensarul, amintind cea mai importantă investiție - 

reabilitarea  acoperișului și mai multe.  

 Doamna doctor spune că este foarte bine și ceeace s-a făcut s-a facut pentru 

comună, pentru oamenii din comună, și ar fi și mai bine dacă ar face și mai multe. Prioritatea cea 

mai mare a  primăriei trebuie să fie reabilitarea  instalației electrice pentru a se evita o nenorocire și 

se poate face și  izolarea clădirii care va înfrumuseța clădirea dar și localitatea astfel si consumul 

de lemne ar scădea. 

 

Se trece la punctul nr.1 de pe ordinea de zi 

     

      La Punctul nr. 1 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre  privind aprobarea Strategiei 

anuale a achizițiilor publice la nivelul Comunei Ibănești, la nivelul Serviciului  public de 

alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 

2018; 

Domnnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian  îi dă cuvântul domnei Gliga Delia-Maria care 

prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Domnul Ciorăneanu Ștefan nu înțelege ce  

anume se face la școală iar domna Gliga Delia îi explică acestuia faptul că în conformitate cu 

prevederile  Legi nr.98/2016, trebuie anual aprobat Planul de achiziție pe anul următor.  

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

hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi ”pentru” și 1 abținere.. 

Se adoptă Hotărârea nr. 97/28.12.2017. 

          

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

președintelui de ședință pentru lunile ianuarie – martie 2018; 

Domnișoara Man Ancuța, prezintă raportul compartimentului. Domnul viceprimar propune ca să 

fie ales următorul președinte de ședință acum pentru că în proiectul de hotărâre domnul primar a propus 

să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni  domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian însă 
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acesta nefind prezent la ședință trebuie propus alt consilier.  

Președinte de ședință, domnul Petra Zamfir, îl popune pe domnul Ciorăneanu Ștefan pentru a fi 

președinte pentru primul trimestru din anul2018. 

Se supune la vot iar propunerea adună doar: 1 vot ,,pentru,,. 

Domnul consilier, Dan Ioan îl propune pe domnul consilier, Gliga Olimpiu, se supune la vot, 

propunerea acestuia care se  votează cu 9 voturi  ,,pentru,, 

    Se adoptă Hotărârea nr. 98 /28.12.2017. 

 

         La Punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2018, precum şi a 

unor tarife; 

Domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian, îi dă cuvântul doamnei Gliga Nicoleta care 

prezintă  expunerea de motive și care explică faptul că s-au modificat două articole și anume: un 

articol s-a modificat conform Ordonanței de Urgență 79/2017 care se referă doar la auto peste 12 

tone, de exemplu: ”vehicul cu 2 axe masa de cel puțin 12 tone dar mai mică de 13 tone  a fost 133 

de lei pe cm
3
 iar acum e 142 lei și așa continuă, nu-i exagerat” doamna Gliga Nicoleta și domnul 

Gliga Zaharie mai dau câteva exemple pentru a înțelege domnii consilieri modificările care s-au 

adus.    

Al doilea articol se modifică în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, impozitul 

pentru terenul intravilan. ”Anul trecut impozitul pe terenul intravilan era curți-construcți și dacă 

mai aveai încă o parcelă de teren intravilan în jurul casei, grădina sau în altă parte, 400 metri 

obligatoriu îi taxa la curți construcții acum s-a exclus, terenul intravilan cu impozitul care a fost 

deci nu ne mai obligă la cei 400 mp să-i plătim ca și curți”. 

Domnul viceprimar afirmă că a avut o discuție cu domnul Gliga Zaharie în legătură cu 

TAF-urile, ”taxa este un pic cam mare din cauză că ei nu le folosesc tot timpul, le folosesc 

periodic, și nici nu le declară, ne încurcă și pe noi”.  

Doamna Nicoleta Gliga, spune că taxa a fost de 800 de lei și compartimentul taxe și 

impozite a propus să fie 400 lei iar consiliu local a hotărât să fie 600 de lei. 

Domnul viceprimar propune să fie de 300 de lei pentru TAF-uri  în felul acesta o să își 

declare mult mai mulți TAF-urile.  

Au loc discuții în legătură cu TAF-urile  pentru că le trebuie certificat fiscal ca să obțină 

atestatul unde trebuie să îi apară TAF-ul, după ce obțin atestatul vin și-l scot de la impozit că este 

prea scump. 
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Domnul consilier Matei Florin întreabă dacă anul trecut a fost 600 lei? I se răspunde de 

către doamna Gliga Nicoleta, că a fost 800 de lei, compartimentul a propus mai puțin - 400 lei și au 

hotărât la 600 lei.  

Au loc discuții despre popunerea domnului viceprimar. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de către 

domnul viceprimar,  care se aprobă cu 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”, 2 ”abțineri”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 99 /28.12.2017. 

 

         La Punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre  privind ratificarea Dispoziției 379 

din 06.12.2017, a  Dispoziției nr. 382 din 15.12.2017, a Dispoziției nr. 384 din 21.12.2017 a 

Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2017; 

 

Doamna Chirteș Veronica prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre .  

 

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

se aprobă cu 10 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 100/28.12.2017. 

 

         La Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2018-2019; 

Domnișoara Man Ancuța prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Domnul 

viceprimar a observat faptul că singura unitate de învățământ cu personalitate juridica este Școala 

Gimnazială Ibănești. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan spune că celelalte unități școlare de pe raza comunei sunt 

structuri. 

         Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 101 /28.12.2017 

 

         La Punctul nr. 6 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de 

pornire  la licitație pentru exploatare masă lemnoasă și vânzare lemn de lucru; 
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Domnul viceprimar menționează că s-a primit o adresă de la Ocolul Silvic Fâncel prin care 

ne solicită să analizăm și să aprobăm  valorificarea unei mase lemnoase. Domnia vine cu 

propunerea ca și  această partidă să fie scoasă în regim cum au fost scoase ultimele doua partizi 

deci: lemnul de foc să se  dea la instituții pentru a se asigura necesarul de lemn de foc pentru 

instituții iar iar lemnul de lucru să fie scos de către ROMSILVA la licitație  pentru vânzare. Știți că 

au fost probleme mari cu lemnul de foc, încă la școli nu am reușit să-l exploatăm și la primărie 

acum cum e verde nu arde, au probleme mari într-adevăr și la dispensar le-am dus la toți. Ne 

gândeam că dacă am reuși să le ducem din timp, vedeți că și ROMSILVA ar fi bine să le scoată cu 

atribuire directă să nu mai meargă prn licitație că vedeți că licitațiile la ei sunt odată la trei – patru 

luni. 

Prețul este de 120 de lei/mc pentru exploatarea masei lemnoase iar prețul de pornire pentru 

lemnul de lucru la licitație este de 220 lei așa cum a fost și la ultima partidă.  

Domnul consilier Todoran Ionel întreabă dacă din cealaltă partidă s-a asigurat necesarul de 

lemn de foc la școli cel puțin anul acesta?  

Domnul viceprimar îi răspunde că în primă fază s-a asigurat lemnul de foc la primărie și la 

instituțile noastre, urmează să fie dat și la școli.  

Domnul consilier Todoran Ionel revine cu o altă întrebare: dacă din cele două partizi este 

asigurată cantitatea de lemne pentru școli, au destule lemne acum pentru ca astea să rămână pentru 

anul viitor să se usuce? 

Domnul viceprimar îi rspunde că școlile și-au mai luat lemn deoarece nu le ajunge lemnul 

care îl distribuim noi. 

Domnul Ciorăneanu Ștefan: Problema este exact cum spunea și doamna doctor, dacă se 

poate și vrem să ajutăm școlile mai ales, pentru că și noi suntem – cel puțin la Dulcea – în aceeași 

situație. Am Cuma lemne, mulțumesc lui Dumnezeu dar sunt verzi și se face foc dar nu mai vezi 

cald în hardughia aia cu lemnul acesta care numai fumegă pentru că lemnule uscate care le-am avut 

le-am terminat.  Cei care au fost mai… și s-au organizat mai bine dar știți cum e și cu organizarea: 

dacă șeful decide duci acolo lemnele, acolo s-au dus și școala din sat are încă 90 m lemn uscat și-i 

convine, acum poate să bage cele verzi dar la noi … și am văzut că și la Isticeu e problemă. Dacă 

s-ar putea să asigurăm măcar o cantitate așa de un 50 m la fiecare școală să fie uscate pe care să te 

bazezi și din septembrie să mai aducem. Consumi și mai puține, ai și randament mai mult, nu 

distrugi nici instalațiile nici sobele. Să sperăm că acum din astea  se va putea. 
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Au loc discuții dezorganizate cu privire la lemne pentru instituți și pentru clădirea 

dispensarului. 

Domnul consilier Matei Florin întreabă cum este prețul față de celelate partizi?  

Îi răspunde domnul viceprimar că prețul este la fel ca și  la celelate. 

Domnul consilier Matei Florin spune că atunci ar fi bine să se ia în calcul și atunci când 

trebuie date lemne la populație tot același sistem, ar fi mult mai bine. 

Președintele de ședință, domnul Petra Zamfir este de acord cu cele spuse dă către domnul 

Matei Florin spunând că astfel nu s-ar mai întârzia atât de mult. 

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

propunerea făcută de către domnul viceprimar, cu atribuire directă, care se aprobă cu 10 voturi 

”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 102 /28.12.2017 

 

        La Punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind  aprobarea Memoriului 

Justificativ pentru investiția „Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - 

Întreținere” din cadrul  Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional 

pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și deszăpezire”; 

Domnul Farcaș Sebastian,  prezintă  consilierilor că s-a deschis apelul de punere de proiecte 

pentru GAL-uri, pentru fonduri nerambursabile și le explică domnilor consilieri că UAT Comuna 

Ibănești este membră a GAL Prietenia Mureș Harghita o asociație cu mai multe commune membre 

din județul Mureș și Harghita iar pentru comuna Ibănești s-a repartizat suma de 37 de mi de euro 

pentru care primăria să depună un proiect iar domnul primar a considerat că este necesar să 

cumpărăm un utilaj ca să se curețe străzile care sunt asfaltate  iar pe perioada de iarnă să putem da 

zăpada de pe trotuare. 

Pentru a putea depune proiectul în termen, este nevoie să se adopte hotărârile astăzi 

deoarece aceasta este procedura. Domnul Farcaș Sebastian citește  proiectul de hotărâre.  

Au loc discuți în legătură cu dotările utilajului. 

Domnul consilier Matei Florin îl întreabă pe domnul viceprimar dacă consideră că acest 

utilaj poate să acopere necesarul de dezăpezire și dacă achiziționând-ul nu va mai  fi nevoie de 

contract de dezăpezire?  

Domnul viceprimar îi răspunde că utilajul este destinat străzilor asfaltate din comună.  

Au loc discuții dezorganizate în legătură cu utilajul. 
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         Întrucât nu sunt alte propuneri, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 10 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 103 /28.12.2017 

 

 

        La Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind  implementarea proiectului 

„Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei 

Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de 

salubritate și deszăpezire. 

 

Președintele de ședință menționeză faptul că la punctul anterior de pe ordinea de zi  s-a 

aprobat memoriul justificativ și acum trebuie aprobată implementarea proiectului respectiv. 

 

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

aprobă cu 10 voturi ”pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 104 /28.12.2017 

 

Diverse:  

      

 Domnul Blaga Grigore - Ioan prezintă procesul verbal cu ocazia efectuări în teren a 

comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor ce revin chiriașului pășunilor comunale, conform 

contractului-cadru  de închiriere nr.5163/12.05.2016 și a  caietului de sarcini. Comisia de verificare 

fiind constituită din domnii: Gliga Marius-Cristian - viceprimar – președintele comisiei; Blaga 

Grigore – Ioan - membru, Matei Florin - consilier – membru, Dan  Niculaie - consilier - membru, 

Petra Zamfir - consilier – membru. 

La șdință, din partea asociației crescătorilor de animale sunt prezenți domnii: Todoran Ioan-

Dragomir – președintele asociației, Gliga Zaharie, Gliga Dumitru - Vasile, Anton Vasile, Gliga 

Doru-Petruț. 

 Se prezintă pe fiecare pășune în parte (Pășunea Lunci, Pășunea Prislop, Pășunea Copriana, 

Pășunea Brădețelu, Pășunea Fătăciunița, Pășunea Sirod, Pășunea Cristigi, Pășunea Cocoși, Pășunea 

Dosul  Tireului)  lucrările ce s-au făcut față de anul trecut.  
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Comisia a constatat  faptul că Asociația și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin  din contractul 

cadru încheiat. 

 Domnul viceprimar dorește să sugereze faptul că se poate face și mai bine, mai de calitate 

stânile, în loc de o scândură, o poștă, mai sunt stâni unde arde focul și fac mâncare chiar unde dorm 

ciobanii, să fie mai urgente aceste priorități.  

Domnul consilier, Todoran  Ionel, spune că ar fi bine să se stabilească niște standarde, 

pentru ca să fie peste tot același model de stână, în fiecare pășune. Ex. să fie perete de atâta 

grosime, poștă, pardoseală, acoperiș, anexă pentru foc etc să nu se mai facă diferite stânile. Din 

câte am văzut sunt două stâni care corespund.  

 Au  loc discuții dezorganizate în legătură cu standardul european pentru stână. 

Domnul Gliga Zaharie prezintă Hotărârea Adunării Generale nr.10 din 10.12.2017  care 

cuprinde programul de lucrări pe pășunile închiriate pentru anul 2018, care trebuie să fie prezentat 

în fiecare sfârșit de an. Pentru fiecare pășune în parte astfel: 

- Pășunea Lunci - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, combaterea 

vegetației lemnoasee nedorite, lucrări de tăiere a tufișurilor și arbuștilor, lucrări de însămânțare și 

supraînsămânțare, îndreptat de râmături, lucrări de modernizare a adăposturilor, îmbunătățirea 

alimentării cu apă; 

- Pășunea Prizlop - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, 

combaterea vegetației lemnoasee nevaloroase, lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului 

lemnos și adunarea pietrelor, adunat crăci și pietre de pe pășune, lucrări de însămânțare și 

supraînsămânțare, îndreptat de râmături, îmbunătățirea surselor de  apă, ameliorarea pajiștilor prin 

târlire; 

-Pășunea Copriana - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, 

combaterea vegetației lemnoasee nevaloroase,  lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului 

lemnos și adunarea pietrelor, adunat crăci și pietre de pe pășune, ameliorarea pajiștilor prin târlire, 

lucrări de însămânțare și supraînsămânțare, îmbunătățirea surselor de apă, lucrări de reparații 

curente la saivan și construirea unei împrejmuiri în fața saivanului; 

-Pășunea Brădețelul - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, 

combaterea vegetației lemnoasee nevaloroase,  lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului 

lemnos și adunarea pietrelor, îndreptare de râmături, ameliorarea pajiștilor prin târlire, lucrări de 

însămânțare și supraînsămânțare, îmbunătățirea surselor de apă, lucrări de modernizare a 

adăposturilor, construirea unei stâni din cherestea; 
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-Pășunea Fătăciunea -  combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, 

combaterea vegetației lemnoase nevaloroase,  lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului 

lemnos și adunarea pietrelor, adunat crăci și pietre de pe pășune, ameliorarea pajiștilor prin târlire, 

lucrări de însămânțare și supraînsămânțare, îmbunătățirea surselor de apă, lucrări de modernizare a 

stânelor, construirea unei stâni de nivel european( construirea fiind estimate într-o perioadă de 2 

ani); 

Domnul viceprimar dorește să știe ce înseamnă la ,,nivel european,,:Domnul Gliga îi 

răspunde că este făcută din BCA, fundație de beton, camera pentru prepararea cașului, camera 

pentru durmit oamenii, baie. Domnul consilier, Matei Florin afirmă faptul că o să fie o stână unde o 

să se poată desfășura activitatea în condiții europene.  

-Pășunea Sirod - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, combaterea 

vegetației lemnoase nevaloroase, ameliorarea pajiștilor prin târlire, lucrări de însămânțare și 

supraînsămânțare, îndreptat de râmături, îmbunătățirea surselor de apă, lucrări de modernizare a 

stânii ; 

-Pășunea Cristești - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, 

combaterea vegetației lemnoase nevaloroase,  lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului 

lemnos, ameliorarea pajiștilor prin târlire, lucrări de însămânțare și supraînsămânțare, lucrări de 

modernizare a adăposturilor; 

-Pășunea Cocoși - combaterea plantelor dăunătoare și toxice și  a altor buruieni, combaterea 

vegetației lemnoase nevaloroase,  lucrări de îndreptarea  cioatelor a materialului lemnos și 

adunarea pietrelor, adunat crăci și pietre de pe pășune, ameliorarea pajiștilor prin târlire, lucrări de 

însămânțare și supraînsămânțare; 

-Pășunea Dosul Tireului - combaterea vegetației lemnoase nevaloroase; 

Au loc discuții despre sumele care a fost anul trecut obținute, despre construirea stânelor 

europene  pe viitor, alocarea de subvenții și sprijinirea crescătorilor de animale.  

Domnul consilier, Matei Florin, menționează faptul că ,,pășunile sunt o bogăție a comunei 

Ibănești și toți avem același interes , avem o bogăție a comunei care trebuie să se răsfrângă asupra 

locuitorilor, comunei asta însemnând că dacă au o oaie, două, trei oi la urma urmelor trebuie să 

reușească să păstorească oaia acolo, să nu aibă cheltuieli mai multe ca și cum ar cumpăra produsul 

finit de la comparator.,, 

Alte discuții privitoare la stână. 
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Domnul Petra Zamfir dorește să menționeze faptul că anul viitor nu o să mai fie atât de 

mari, iar o nemulțumire pe care dânsul este faptul că oameni își plătesc integral, nu beneficiază de 

o scutire.  

Au loc discuții dezorganizate. 

Se supune la vot, procesul prezentat de către domnul Blaga Grigore-Ioan, care se aprobă cu 

10 voturi,, pentru,, 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul viceprimar  dorește să specific faptul că pe Lunci, situația juridică nu este clară, 

există un proces verbal când s-a predate pășunea iar la Pășunea Lunci a rămas un hectar de teren 

până  la clarificarea juridică a construcțiilor. S-a trimis o adresă la domnul Moga, pentru a aduce 

toate actele ce sunt pe construcțiile de acolo, dânsul a adus, două autorizații de construire una 

pentru adăpost animale și alta este pentru construire casă îngrijitor animale. Domnul viceprimar 

propune ca doamna consilier juridic, Todoran Doris, să vadă dacă se poate trece în proprietatea 

primăriei să fie clarificată situația.  

Au loc discuții în legătură cu proprietatea construcțiilor  și cu faptul că contractual de 

concesiune ce era din 2007 a încetat. S-a stabilit ca  doamna  Todoran Doris să se ocupe de situație 

și să  știm până când o să fie pășunatul.  

 

 

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 


