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                                 Proces-verbal 

                                             Nr.  2401 din 14 martie 2017 

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

avut loc în data de 14 martie 2017.  

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte doamna 

Chirteș Emilia, invoită și domnul  Todoran Mircea-Alin-Cristian, învoit. În consecinţă, şedinţa este 

legal constituită. 

 La şedinţă mai participă domnul Gliga Ioan-Florin, consilier județean.  

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

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 14.03.2017, orele 16,00 la 

sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

ordine de zi: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii, oportunităţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Construire sală de sport cu regim de folosire polivalent”; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii, oportunităţii și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri în 

comuna Ibănești, județul Mureș”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentănd 

noua valoare a investiției la obiectivul de investiţii ”Captare izvor și rețea aducțiune apă UAT 

Ibănești”. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, supune la vot ordinea de zi care se  aprobă în 

unanimitate cu 11 voturi „pentru”.             

            Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, 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 11 voturi „pentru”. 

Domnul Matei Florin remarcă faptul că nu au fost publicate pe site anexele la HCL nr.14/2017, 

respectiv programele de achiziții publice. Doamna secretar, spune că va solicita compartimentelor 

de resort să le transmită în format electronic pentru a fi publicate. 

Doamna secterar, Todoran Codruţa-Alexandrina, informează că proiectele de hotărâri de pe 

ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate. 

La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea necesităţii, 

oportunităţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire sală de 

sport cu regim de folosire polivalent”. Domnul primar prezintă raportul de specialitate proiectul de 

hotărâre și anexele.  Domnia sa menționează faptul că a propus inițierea acestor proiecte de 

hotărâri pentru a se obține finanțări prin PNDL, care este finanțat cu o sumă extraordinar de mare, 

depășește volumul fondurilor europene, este vorba de 6,6 miliarde de euro. Proiectul o să fie pe o 

perioadă de trei ani dar nimeni nu blochează dacă finanțarea se face mai repede, dacă avizarea are 

loc mai repede, ele se finanțează, pentru că deja programul a început din anul 2013 și s-au derulat 

proiecte prin el și funcționează bine. Volumul fondurilor europene care pot fi accesate este de 4,2 

miliarde de euro pe toate liniile iar pentru PNDL este 6,6, echivalentul a treizeci de miliarde de lei 

noi. Din acest program se finanțează patru mii cinci sute de baze de învățământ din care două mii 

sunt creșe, grădinițe și două mii cinci sute sunt școli. În special școlile care au nevoie de obținerea 

autorizației de funcționare. Diferența până la cele nouă mii de obiective sunt proiectele din 

ordonanță, apă, canal, sunt și drumuri , iluminat public, este destul de amplă lista. Domnia sa spune 
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că a propus aceste trei obiective pentru că au niște valori semnificative, în jur la cinci sute de mii 

de euro fiecare. În continuare urmează să fie prezentate cele trei proiecte. S-a făcut o introducere 

pentru a se ști mai bine despre ce este vorba. Este vorba despre construire sală de sport, 

amplasamentul este în intravilanul localității Ibănești, are suprafața totală de 2460 metri pătrați, 

este situat în spatele căminului cultural, drumul de acces către Vosi poștașul. La terenul respectiv 

sunt întocmite studiile care s-au solicitat încă din anul 2006. Acel teren a fost cumpărat cu scopul 

de a se construi sală de sport. A fost depus un proiect pe Compania Națională de Investiții ca să se 

finanțeze sală de sport, din păcate programul companiei a fost dirijat politic. Domnia sa prezintă 

modul în care se proceda la vremea respectivă.  În prezent criteriile sunt cele din ordonanță. Să nu 

existe mari speranțe. Se finanțează sub rezerva sumelor de bani disponibile în fondul ministerului, 

treizeci de miliarde de lei. Când se ajunge la limită nu se mai finanțează de acolo încolo decât în 

măsura în care se licitează lucrări și există diferența de bani între cât s-a licitat și cât s-a depus. 

Scrie în devizul general valoarea totală a investiției, 3.185.122,82 lei. 

Discuţii:  

Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă există o limită pentru fiecare primărie, a sumei 

care poate fi accesată? 

Domnul primar răspunde negativ. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Și nici dacă un proiect primim, nu va exclude celălalt, nu? 

Domnul primar spune că nu. Domnia sa prezintă detalii referitoare la suprafața și caracteristicile 

sălii. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe ce înseamnă acele locuri, teren plus tribune sau 

numai sală? 

Domnul primar spune că sunt trecute două sute de locuri. Sunt date toate detaliile. Alte detalii se 

vor prezenta când se va aproba studiul de fezabilitate. Anexele se vor pune pe site. Ce este  esențial   

este că această sumă care se aprobă se va trece în cererea de finațare, anexa trei la ordonanță și nu 

mai poate fi modifcată, acesta va fi angajamentul. Dacă nu te încadrezi în bani, nu primești mai 

mult, va trebui finalizată din bani proprii. Domnia sa spune că a întrebat personal dacă se încheie 

contractul pe suma integrală pentru că a existat cândva o hotărâre de guvern prin care s-au finanțat 

canalizări, săli de sport, mai multe obiective de investiții dar alocarea financiară era din bugetul de 

stat, anuală, în sensul că dacă aveai un proiect de treizeci și unu de mii și îțî dădea în fiecare an, se 

executau lucrările în funcție de câți bani se primeau în fiecare an, așa funcționa atunci.  

Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă și studiul de fezabilitate este finanțat. 

Domnul primar spune că lucrarea încă nu este plătită, va trebui încheiat contract cu cel care va 

elabora studiul de fezabilitate, domnul primar verifică în devizul general și constatată că este inclus 

și studul de fezabilitate, prezintă și celelalte lucrări care sunt incluse în deviz. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Eu mă gândeam ce implică din punct de vedere al bugetului local, 

ca și cheltuieli.” 

Domnul primar spune că noi o să suportăm o parte din cheltuieli deoarece nu se poate depune 

proiectul dacă nu ai documentația, aceasta intră pe costurile noastre și sunt recunoscute ca făcute, 

cele care sunt eligibile. Când se primesc banii, se depun pentru decontare. Domnia sa prezintă  

procedura de decontare: ”S-a aprobat proiectul, închei contractul, faci licitații, se încheie act 

adițional pe valoarea licitată, după care începe execuția. Când începe execuția, apare prima situație 

de lucrări, de exemplu, s-a turnat fundația, se face o situație de lucrări, dirigintele de șantier 

verifică și pune ștampila lui deoarece este acreditat de Ministerul Dezvoltării, se trimit facturile 

apoi virează banii în contul nostru după care noi virăm în contul lor după ce reținem garanțiile de 

execuție.  

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 
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Se adoptă Hotărârea nr. 20/14.03.2017 

Domnul primar informează consilierii asupra faptului că bugetul local va fi aprobat spre sfârșitul 

lunii și nu va cuprinde sumele din aceste proiecte. Acestea sunt doar niște ipoteze, iar în cazul în 

care se aprobă cererea de finanțare se poate rectifica bugetul, regula ca să rectifici bugetul este 

după întâi iulie. 

 

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

oportunităţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de 

canalizare menajeră și racorduri în comuna Ibănești, județul Mureș”. Domnia sa spune că la acest 

proiect a fost făcut un studiu pentru extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de șase mii trei 

sute de metri, inițial lungimea a fost mai mare dar a trebuit să mai tăiem din ea. În continuare pre-

zintă datele tehnice aferente proiectului. Este vorba de completarea rețelei actuale de canalizare cu 

rețele mici în sensul că pe porțiunile în care sunt cuprinse, conducta de două sute cincizeci de mi-

limetri  face față și nu este nevoie să fie conductă mai mare. Se merge în zig zag pe lângă drumul 

județean în funcție de concentrația caselor. Spre deosebire de proiectul vechi care era pre făcut, a 

fost întocmit studiul geologic, măsurătorile topografice, la care s-au făcut unele modificări. Acuma 

a trebuit să ne rezumăm la acele terenuri pentru care aveam studiile făcute, pentru că să închei 

acuma contract ar trebuit luată o firmă de pe SEAP care face studii geologice, apoi trebuiau făcute 

măsurători topografice. Doar încheierea contractului durează o lună și nu este buget și atunci ne-

am orientat pe ce am avut. La sala de sport am avut studiu geo și măsurători topografice și am zis 

să depunem un proiect. În cazul extinderii rețelei de canalizare am avut măsurătorile topografice de 

la celălalt proiect. Deci s-au luat măsurătorile de acolo și am avut și studiile geologice făcute tot de 

acolo și chiar proiectantul este cel care a proiectat cealaltă rețea și a putut să se încadreze în timp. 

Domnia sa prezintă rețelele care au căzut din listă. Au rămas următoarele  poziții și anume: de la 

Ticu lui Dumitruț (subtraversare drum județean) la Daniel pocăitu, acolo se face subtraversarea și 

vine din două părți; de la Patriț de la casele de pe deal până pe drumul din spatele casei lui Vasilică, 

până la Floarea ciocușului, acolo trece pe sub drum și prinde și cele două case din sus; de la Ionu 

lui Octavian, la Neluțu, acolo este o subtraversare, este o problemă, casa aceea care este în drum, 

Costel, s-a găsit o soluție acolo; de la Dorinel până la sanitaru, merge pe la Tica grasu și este și o 

subtraversare de drum apoi merge pe la biserică în jos; pe urmă de la Vosi poștașu, ca să poată fi 

cuprinsă și rețeaua de la cămin, 140 de metri, pe urmă de la primărie până la Vosi lui Octavian, pe 

partea aceea să se cuprindă și Dispensarul; de la Augusta până la Solomon, 620 de metri, un traseu 

foarte lung; de la Zarica Ițului până la Biserica Penticostală; de la Iță de la pietrișaru până la pârâul 

Curățel, 24 de metri. La Isticeu sunt trei bretele: până la biserică, până la domnul Virgil și pe Gropi, 

170 de metri, porțiunea care rămâne. Sunt zone înguste și acelea sunt drumuri care vor fi asfaltate 

pe programul AFIR-ului și dacă nu le cuprindem acuma nu mai putem să le extindem după aceea. 

La Ibănești Pădure, la Bota, de la podul care merge la școală până la Bota în jos; la fabrica de bere; 

la Pîrîul Mare, la Cireașă. La Dulcea, de la Mitru Nicoiului până în gura Dulcii, pe partea cu cămi-

nul și școala este prinsă și pe partea de la deal de drum, 750 de metri; de la Petra ursu până la Petri-

șor; de la Vlăduț până la Fătăciunița, s-a dorit să fie cuprins și sindicatul deoarece au acolo o bază 

de agrement, dar nu ai loc unde să duci rețeaua. La Dulcea este făcut proiectul tehnic pentru porți-

unea care se acoperă cu asfaltare acolo, trei bucăți de drum unde se continuă actuala asfaltare, la 

Cia lui mlaștina, se face o pensiune acolo mai sus și încă două, pe Dulcea din sus și Dulcea din jos. 

Suma este de șase mii trei sute lei. Poate se finanțează, poate nu se finanțează. În buget, anul acesta 

ne-am propus să cuprindem branșarea obiectivelor noastre: cămin de la Dulcea, școala de la Dul-

cea, cămin de la Isticeu, școala de la Isticeu. Școala din Ibănești nu o putem cuprinde până nu 

avem rețeua cuprinsă în acest proiect. 
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Doamna consilier Todoran Alina-Elena, dorește să știe, deoarece se află în această situație,  dacă se 

poate face branșare contra cost pentru persoanele care nu sunt cuprinse în proiectul de extindere, 

să-și facă branșare cu primăria, cu serviciul de apă. 

Domnul primar spune că sunt costurile mari. Domnia sa prezintă detalii referitoare la problemele 

care pot să apară la căminele de vizitare și conducte. 

Doamna consilier Todoran Alina-Elena:”Dacă se adună trei, patru case”. 

Domnul primar spune că doar una dintre locuințele familiei doamnei consilier s-ar putea branșa și 

anume cea din sus.  

Doamna consilier Todoran Alina-Elena, spune că acolo mai are alți vecini. 

Domnul primar arată că ar trebui făcută o bretea foarte lungă. 

Doamna consilier Todoran Alina-Elena, spune că sunt trei vecini. 

Domnul primar precizează că trebuie mers până la Iță. 

Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru:”Nu mai este cămin până acolo?” 

Domnul viceprimar spune că nu mai este canalizare. O subtraversare costă două mii de euro. 

Au loc discuții despre modul în care ar putea fi branșată la rețeaua de canalizare și doamna consil-

ier. 

Doamna consilier Todoran Alina-Elena:”Să poată face serviciul de apă acest serviciu și să zică, vă 

costă atâta”. 

Domnul primar întreabă  dacă atunci când s-a aprobat serviciul de apă erau în consiliu.  

Domnul consilier Matei Florin:”În 15 a noua când noi am fost în Anglia”(se referă la domnul To-

doran Ionel-Dumitru). 

Domnul primar, amintește că la momentul respectiv au fost discuții despre cine face investițiile iar 

consultantul a spus că investițiile le face primăria. De fiecare data trebuie să te gândești cum priori-

tizezi investițiile care trebuie făcute. 

Doamna consilier Todoran Alina-Elena întreabă despre posibilitatea dacă ar exista un acord între 

locatari și se adună bani, cât vine de familie și să se dea primăriei ca și buget, pentru a contribui 

pentru a se face canalizarea. În situația dumneaei mai sunt și alții care probabil ar dori să contribuie 

în comun, să suporte cheltuiala. 

Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru:”Se poate să dea omul și primăria să facă demersuri?” 

Domnul primar spune că se poate dar i se pare o greutate în sarcina omului să dea bani. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul primar spune că se poate, așa cum au făcut și la apă. 

Domnul primar menționeză că pe Tireu nu se poate face canalizarea decât dacă se face scoaterea 

din fondul forestier deoarece este drum forestier. 

Domnul consilier Matei Florin dorește să știe de ce nu este făcut la Mircea lui Bozonel. 

Domnul primar:”Nu a fost ridicare topo”. 

Domnul consilier Matei Florin:”De ce nu?” 

Domnul primar precizează că nu a fost cuprins initial. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Ce șanse sunt? De ce n-ar trebui să faceți demersuri?” 

Domnul primar întreabă dacă se referă la asfaltare. 

Domnul consilier Matei Florin spune că nu neapărat. 

Domnul primar precizează că șansa a fost că atunci când s-au făcut măsurătorile pentru asfaltare au 

fost cuprinse și aceste străzi. Măsurătoarea s-a făcut pentru asfaltare. Pe drumul județean s-a făcut 

măsurătoarea pentru canalizare. La aceste zig zaguri a fost făcută măsurătoarea pentru canalizare. 

De exemplu, la Isticeu, măsurătoarea a fost făcută pentru asfaltarea la ultimul proiect. Dacă nu era 

o măsurătoare făcută nu se făcea nici acolo deoarece nu mai era timp. Despre acest proiect nu s-a 

știut din timp. Nu se fac doar ca să se țină în dulap deoarece costă mulți bani.  
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Domnul Matei Florin: ”Eu vroiam să vă întreb dacă din ceea ce se asfaltează în următorul un an 

jumate, dacă rămân străzi care să nu fie prevăzute în proiectul acesta pentru canalizare ? Și nu ar fi 

bine, cred că asta ar fi fost o prioritate din punctual meu de vedere, dacă se asfaltează să fie făcută 

și canalizarea acolo deoarece după aceea iarăși se strică drumul.” 

Domnul primar dă ca exemplu drumul care se face acum la Loi, din sus de biserica de la Dulcea. 

Acolo este făcută asfaltarea, o sută și ceva de metri. Asfaltul este din gard în gard și nu ai unde să 

faci canalizarea. 

 Domnul Matei Florin:”Deci acolo nu va fi canalizare.” 

Domnul primar spune că nu. Câtă vreme este în garanție, doi ani de la recepție, nu se poate face 

obiectiv de investiții nou. De aceea nu s-a făcut nimic pe acele străzi. Șansa este că am fost în 

ultima tură care a prins proiectul pe măsura 322 din rezervă a fost prins. Se spune că banii rezultați 

în urma licitațiilor, ce a rămas de la mai multe sute de commune, din acele reserve am intrat noi și 

ne-au trecut de la faza de monitorizare de cinci ani la cea de doi ani. Pe proiectele noi, pe cei 8,5 

kilometri, vom fi monitorizați cinci ani, deci în această perioadă nu se mai face nimic. Ce s-a putut 

face ceva acuma nou, s-a cuprins la canalizare, dar acolo nu puteam să prindem deși se asfaltează 

pe acolo. 

Domnul consilier Matei Florin:”Eu mă gândeam că era bine să avem țeava de canalizare sub asfalt 

să nu mai trebuiască săpat.” 

Domnul primar spune că ce s-a cuprins la canalizare, a fost cuprins întrdevăr la drumul județean 

stânga, dreapta și acolo unde urmează să se asfalteze. 

Au loc discuții despre canalizare și asfaltare. 

Domnul primar arată că în zona din sus unde casele sunt mai rare, oamenii nu pun așa accent pe 

canalizare. 

Domnul consilier Matei Florin spune că această problemă s-ar putea rezolva cu o mașină de 

vidanjare și crede că e mai puțin costisitoare. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 21/23.02.2017 

 

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

tehnico-economici actualizați reprezentănd noua valoare a investiției la obiectivul de investiţii 

”Captare izvor și rețea aducțiune apă UAT Ibănești”. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, 

referatul de specialitate și anexele. Domnia sa menționează că acest proiect a fost supus de mai 

multe ori atenției consilierilor. S-a modificat TVA-ul de la 20% la 19% și trebuie actualizați indica-

torii economici. În rest a rămas la fel, aceeași conductă de 110 mm care face aducțiunea pe cei 

12,5. Se aduce apa de pe Fâncel până la bazinul de la Florești. 

Discuţii: 

Domnul consilier Todoran Ionel-Dumitru spune că era o problemă cu săpăturile. 

Domnul primar precizează că aceea nu influențează proiectul în sine decât taxa pe care o 

calculează ocolul silvic pentru plata redevenței. Avem trei subtraversări de râuri, alte șaisprezece 

subtraversări, o supratraversare peste râul Gurghiu în zona barierei, o subtraversare a drumului 

județean din jos de barieră. Ca prioritate, acesta este proiectul prioritar, pe urmă canalizarea și apoi 

sala de sport . Ar fi eligibil în jur de 5 milioane de lei fiecare. 

Domnul Matei Florin:”Aceasta ar fi o medie? Nu este o limită.” 

Domnul primar spune că din discuțiile pe care le-a avut primele proiecte la finanțare sunt școli, 

grădinițe, apă pe urmă canal și alte obiective. Sala de sport este printre ultimele. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 
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Alte discuţii 

 

● Despre cadastrare și canalizare 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan dorește să știe ce să spună omenilor care îl întreabă 

când și cum se va face cadastrarea. 

Domnul primar citește din procesul verbal de la ședința anterioară ce s-a discutat despre 

cadastrare. Domnia sa recomandă să se intre pe site și să se citească ceea ce se postează. De 

asemenea mai menționează că dacă se va încheia contractul pentru cadastrare, se pot isca 

neînțelegeri cu privire la ordinea de cadastrare a parcelelor. 

Domnul consilier județean Gliga Ioan-Florin, recomandă să li se spună oamenilor să aibe 

încredere că se va face și să aibe răbdare. Când s-a discutat în anii trecuți că se va face canalizare 

în Ibănești, optzeci la sută dacă nu mai bine din ibășteni nu au crezut. Deci asta trebuie spuns, se va 

face dar cu răbdare. Menționează că va dura ani de zile până se va face cadastrarea. 

Au loc discuții dezorganizate. 

Domnul Matei Florin reamintește că domnul Blaga Grigore, consilier în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului a spus că domnul director de la ANCPI Mureș și-a exprimat 

disponibilitatea să vină la noi într-o ședință de consiliu local, să ne explice, să ne dea mai multe. 

Domnul primar spune că nu a știut că azi se va discuta despre acest subiect ca să îl poată 

invita pe domnul director. Domnul primar zice că ar fi bine să fie invitat după ce se primesc sumele 

și când trebuie încheiat contractul. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ștefan, spune că s-au primit înștiințări acasă pentru 

contractele de apă, canalizare. Sunt unii oameni racordați la apă dar care spun că la canalizare nu o 

să plătească. 

Domnul primar precizează că este o obligație. Așa s-a primit avizul de funcționare a rețelei 

de apă cu obligația ca toți cei care sunt în aria de branșare a rețelei de canalizare să fie obligați să 

fie branșați la rețeaua de canalizare sub sancțiunea debranșării de la rețeaua de apă. 

Domnul viceprimar spune că dacă nu consumă apă, atuncea nu plătește. 

Domnul consilier Dan Ioan afirmă că doar dacă se debranșează nu plătește. 

Domnul consilier Matei Florin dorește să știe dacă s-a licentiat serviciul. 

Domnul primar spune că încă nu.  

 

Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.  

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,         Secretar, 

            Bloj Cosmin                                Todoran Codruţa-Alexandrina 


