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                                 Proces-verbal 

                                             Nr.  744  din 26 ianuarie 2017 

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

loc în data de 26 ianuarie 2017.  

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

domnul  Gliga Vasile-Dumitru, învoit. În consecinţă, şedinţa este legal constituită. 

 La şedinţă mai participă şi angajaţii primăriei.  

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

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

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă ordinară pentru data de 26.01.2017, orele 17,00 la 

sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea, 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului cre-

ditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul 

IV 2016; 

2.    Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.56/26.12.2016 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 

2017; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului 

lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibă-

neşti, pentru anul de producţie 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei şi a preţului de valorificare a 

masei lemnoase; 

5.  Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei 

Todoran Corina-Natalia. 

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

Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.42/2013 privind aprobarea organigramei 

primăriei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comu-

nei Ibăneşti cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes lo-

cal ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficia-

re de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

Ordinea de zi se completează cu: 

8. Proiect de hotărâre de completare a Regulamentului aprobat prin HCL 

nr.32/15.09.2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii nr.45 din 18 aprilie 

2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare la nivelul Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. 

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

12 voturi „pentru”.             
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            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 12 voturi „pentru”. 

 Doamna secretar, roagă consilierii ca în cadrul şedinţei să se înscrie la cuvânt, 

pe rând deoarece la şedinţa anterioară, din cauza discuţiilor dezorganizate, s-a consemnat “pentru 

primărie” în loc de “ pentru agenţi economici”. 

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

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

 Preşedintele de şedinţă, domnul Bloj Cosmin, o felicită pe doamna Man Nicoleta Lenuţa, 

angajată în aparatul de specialitate al primarului, pentru iniţiativa pe care a avut-o cu ocazia micii 

uniri. 

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

tului local, al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe 

trimestrul IV 2016. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.  

Doamna secretar, menţionează faptul că este vorba despre hotărârea care trebuie aprobată trimes-

trial. 

Discuţii:  

Domnul consilier, Todoran Mircea Alin Cristian, doreşte să ştie cum de am avut excedent, de ce nu 

s-au cheltuit banii. 

Doamna Chirteş Elena Veronica, inspector în aparatul de specialitate al primarului, informează 

consilierii asupra faptului că am avut venituri, raportat faţă de cheltuieli în anul curent, adică anul 

2016. La şedinţa anterioară s-a aprobat acoperirea deficitului din excedentul anilor anteriori anului 

2016, deficitul rezultând  deoarece s-au realizat investiţiile pentru proiectul pe Măsura 322, veni-

turi care au fost încasate în anul 2015 şi utilizate în anul 2016. 

Domnul consilier, Todoran Mircea Alin Cristian, doreşte să ştie de ce a rezultat excedent pe tri-

mestrul IV. 

Doamna Chirteş Elena Veronica, inspector în aparatul de specialitate al primarului, spune că veni-

turile minus cheltuielile a rezultat  excedent. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 3/26.01.2017 
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La punctul nr.2 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre de modificare a HCL 

nr.56/26.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti înce-

pând cu anul 2017. Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, prezintă, expunerea de motive şi 

proiectul de hotărâre. Este vorba despre Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, pre-

cum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se elimină şi taxele extra-

judiciare de timbru. 

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 4/26.01.2017 

 

La punctul nr.3 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor de 

referinţă ale materialului lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comu-

nei Ibăneşti, pentru anul de producţie 2017. Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, prezintă, 

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.  

Discuţii: 

Doamna secretar, informează consilierii că se propune însuşirea preţurilor stabilite de către Direcţia 

Silvică Mureş deoarece stabilirea unor preţuri diferite de ale Direcţiei Silvice, presupune angajarea 

unor specialişti, în caz contrar, Curtea de conturi, cu ocazia controlului ne poate întreba în ce mod 

s-au  calculat alte  preţuri. 

Nefiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 5/26.01.2017 

 

La punctul nr.4 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind stabilirea destinaţiei şi a 

preţului de valorificare a masei lemnoase. Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, prezintă, 

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. Domnul viceprimar comunică consilierilor preţurile 

propuse pentru licitaţie. 

Discuţii: 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: Consiliul local se află într-o situaţie deosebit de urâtă 

pentru Comuna Ibăneşti cu lemnul de foc pentru populaţie. Domnia sa propune ca cele mai bune 

partizi pe care le are Comuna Ibăneşti, să se dea pentru populaţie, idiferent, care sunt cele mai uşor 

de scos, de exploatat şi cele mai bune, să le ţinem pentru populaţie. Să nu mai vindem lemnele cele 
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mai bune şi cele mai uşor de scos. Le vindem la un agent economic care se duce şi le vinde la turci 

şi populaţia Comunei Ibăneşti nu are lemne de foc, propune care cele mai bune să fie date pentru 

lemne de foc. Până acuma, cele care au fost uşor de scos s-au vândut iar cele care au fost cel mai 

greu de scos s-au ţinut pentru noi şi uite că nu le-a scos nimeni. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, spune că problema a fost alta. În vară s-au scos foarte 

multe lemne de foc şi au rămas pentru că nu a mers nimeni să le cumpere.  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Boj Cosmin, intervine şi spune că l-a sunat pe pădurar dar a fost plecat în 

concediu şi pe când  s-a întors nu au mai fost lemne. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian precizează că cine nu este de acord cu propunerea 

domniei sale să spună de ce nu este de acord. Venituri vor fi pentru că sunt câteva mii de metri cubi 

care vin pentru Comuna Ibăneşti, vor veni bani pentru comună. Domnia sa propune să se 

stabilească să nu se vândă cele mai bune, acestea să se ţină pentru lemn de foc.  

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, spune că primele trei partizi sunt pentru lemn de lucru. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian precizează că sunt multe partizi cu lemn de foc. 

Trebuie văzut unde sunt partizile. 

Domnul Farcaş Sebastian Irimie , consilier personal al primarului, spune că sunt pe Bucin. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian, doreşte să ştie cine ne obligă să dăm acele partizi 

cu lemn de fag gros. Să le scoată în rampă, ce este mai bun să sorteze să-l ducă la drum auto iar ce 

înseamnă lemn de foc să fie obligat să-l vândă populaţiei. Trebuie să facem ceva pentru că este al 

nostru.  Domnia sa spune că garantează că dacă lemnul cel mai bun se scoate la licitaţie, în 

următoarele zece zile nu ai ce vinde. 

Domnul consilier Bloj Cosmin, spune că atunci o să găsim prestatori de servicii. 

Domnul Todoran Mircea Alin Cristian: “Orice se poate face pentru locuitorii noştrii. Ei ne-au ales, 

ne-au pus aici.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “La ora aceasta nu există preţ la lemn în Ibăneşti, 

nu este lemn, aici e problema.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, 

consilierii locali, dacă aţi avea o firmă de exploatare, aţi face muncă patriotică pentru  Primăria 

Ibăneşti şi pentru Consiliul Local? Aşa nu face nimeni. Dacă la o firmă de exploatare îi dăm un 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: secretar, Todoran Codruța A.__________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

preţ corect pe care să-şi scoată cheltuielile, să câştige ceva, sigur se vor scoate lemnele. Dar noi nu 

i-am dat preţ.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Petra Zamfir: “Le-am dat nouăzeci de lei.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Cu nouăzeci de lei nu vine nimeni la licitaţie.”  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Azi dacă erau lemne cu 200 lei metru ster, toate 

se cumpărau.” 

Doamna consilier Todoran Alina Elena: “Am înţeles că partida este la prima răritură şi nimeni nu 

merge din cauză că partida este la prima răritură. Noi nu vom depăşi partida aia dacă nu mărim 

preţul.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Este firmă deja. Trâmiţaş a spus că merge şi o scoate.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Eu propun să facem ceva pentru oameni să aibe 

lemne de foc. Chiar dacă le scoatem în primăvară, chiar dacă le scoatem în vară, se depozitează ”. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: “Aceasta este pădure cu regim special de exploatare, se 

poate exploata până în martie sau dacă nu din toamnă încolo.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Şi din toamnă încolo e foarte bine pentru 

populaţie.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: “Este foarte bine pentru populaţie, dar bugetul local nu 

o să mai aibe bani pentru investiţii. O să fie drumuri de reparat, în primăvara aceasta nu o să le mai 

facem.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: “Cum spune domnul Todoran, eu am propus să facem prestări 

servicii şi să-l scoată în rampă şi când e sortat în rampă o 100 de metri cubi de categoria I, se pune 

la licitaţie pe SEAP.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “Nu pe SEAP, îl scoate Direcţia Silvică la licitaţie. 

Direcţia îl vinde la drum auto.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: “Comparativ la bani, mai bine ieşim.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: “Nu ştiu dacă o să ieşim mai bine.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “Lemnul de foc nu mai pleacă la turci şi rămâne în 

comună.” 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: “Noi nu o să putem să-l vindem, să facem acele 

proceduri ca Direcţia Silvică.” 

Domnul consilier Matei Florin: “Exact legat de ceea ce spunea domnul viceprimar, legat de 

proceduri, eu cred că ar trebui să luăm în considerare ca licitaţiile mai ales pentru partizile pentru 

populaţie să le organizeze primăria pe SEAP în măsura în care legislaţia ne permite acest lucru. De 

ce? Pentru că avem în spate o jumătate de an în care de fiecare dată când ne întâlneam  la şedinţă 

întrebam oricare dintre noi: s-au luat partizile? Nu ştim, păi stai să sunăm, păi să întrebăm. Direcţia 

Silvică are mult mai multe lucruri de făcut şi de administrat şi de organizat încât nu o să-i 

intereseze pe ei neapărat licitaţia noastră pentru populaţie. Şi atunci eu vin şi vă propun ca aceste 

partizi, îndeosebi cele care sunt pentru populaţie, să le organizăm licitaţiile noi, ca şi primărie, pe 

SEAP, dacă sunteţi de acord cu acest lucru şi în măsura în care legislaţia ne permite.” 

Doamna Gliga Delia Maria, inspector în aparatul de specialitate al primarului, spune că nu ştie 

dacă legislaţia permite acest lucru, nu ştie cum funcţionează legile ROMSILVA, este un venit la 

silvic, nu este venitul primăriei .” 

Domnul consilier, Bloj Cosmin: “Nu este un venit la silvic.” 

Au loc discuţii referitoare la modalitatea de încheiere a contractelor în domeniu. 

Domnul consilier Matei Florin: “Atâta timp cât există serviciul electronic de achiziţii publice, eu 

cred că ar trebui să ne interesăm mai în detaliu şi dacă din punct de vedere legislativ putem 

întreprinde aceste acţiuni, cred că ar trebui să le luăm în calcul.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: “Ce am câştiga noi mai mult în chestia asta?” 

Domnul consilier Matei Florin: “Am câştiga, pentru că nu ar trebui să stăm de fiecare dată la 

intervalele de timp mari la care Ocolul Silvic Gurghiu sau Direcţia Silvică scoate la licitaţie 

partizile şi noi am putea să le scoatem individual. Avem partida respectivă, o scoatem la licitaţie pe 

SEAP. Pe de altă parte am avea un control mai în detaliu, mai amănunţit.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “Fiind o sută de agenţi economici care merg la 

Direcţia Silvică să cumpere lemn, văd lista de partizi şi se bat pe ele, printre care intră şi partizile 

noastre. Avem un avantaj că merg o sută acolo. Vă spun că nu ştiu câţi din firmele de lemn sunt 

abonaţi la SEAP şi văd anunţurile pe SEAP.” 

Domnul consilier Matei Florin, spune că toţi. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Nu ştiu dacă toţi, de exemplu anul trecut nu era 

niciunul.” 
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Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: “Mai văd un impediment, noi vindem dar nu poţi 

să vinzi, dacă tu organizezi licitaţia nu poate să facă Direcţia Silvică contract cu ei. Noi cum îi 

controlăm, dacă au scos lemnele, dacă le-au plătit.” 

Domnul consilier Matei Florin: ”Ocolul silvic are atribuţiile acestea.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Matei Florin: ”În şedinţa anterioară eu  am întrebat pe domnul Gliga Vasile 

Dumitru, dacă…, a zis că da am putea şi noi să organizăm ca şi primărie aceste licitaţii.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian întreabă care sunt ocoale private cum procedează. 

Domnul consilier Petra Zamfir, spune că ocolale private au contract cu silvicul. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Composesoratul, voi cum vindeţi?” 

Domnul consilier Petra Zamfir: ”Tot aşa vindem prin ocolul silvic, avem contract de administrare 

cu ei şi ei organizează licitaţiile.” 

Domnul consilier Todoran Ioanel Dumitru: ”Pe orice pădure este obligatoriu să fie contract.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Pe de altă parte la alte primării ….” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Doamna Gliga Delia Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului spune că nu 

ştim dacă celelalte primării fac bine. Numai dacă ne interesăm la un audit.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Eu aş vrea să blocăm una din partizile acelea de 

lemn de lucru şi măcar acelea în primă fază, una care e cea mai mică, să o vindem acuma la 

licitaţie şi tot ce rezulta  lemn de foc sa vină la populaţia de la Ibăneşti.” 

 Domnul consilier Petra Zamfir: ”Domnul Todoran, avem acolo 2500 mc de lemn de foc, rărituri 

care este anume pentru populaţie şi acelea să le putem vinde.” 

 Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Da, dar acelea nu le putem vinde, sunt tot 

acelea.” 

Domnul consilier Petra Zamfir: ”Dar trebuie să vedem într-o partidă de 1500 cât e lemn de foc şi 

cât e lemn de lucru. Să vedeţi are loc să o oprim sau nu are rost.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Sunt de 341, dar să vedem totodată …” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Gândiţivă că şi la instituţii tot de aicea se duc lemnele. 

Sunt şcoli, e primăria, căminele.” 
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Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Şi dacă nu le ia nimeni, că poate se gândeşte 

cineva că poate în primavera nu le trebuie la oameni lemne, cum să nu le trebuiască, şi dacă nu, le 

duci la şcoli.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian:”Orişicum se duc la şcoli.” 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru: ”Când este următoarea licitaţie, se ştie?” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Acestea sunt cu regim special, acuma e ultima. Până 

în martie sau până în aprilie trebuie exploatate.” 

Domnul consilier Todoran Ioanel Dumitru: ”Acestea cu regim special da, dar celelalte.” 

Au loc discuţii despre firma care este interesată să participle la licitaţie.” 

Domnul consilie Ciorăneanu Ştefan este de părere că ar trebui insistat şi la partizile pe care le avem 

pentru populaţie să găsim firme care să le exploateze .” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilie Ciorăneanu Ştefan: ”Să facem un depozit unde le strângem acolo şi le dăm 

oamenilor.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Trebuie să ne gândim şi cu depozitul pentru că este 

uşor să vorbim aşa dar trebuie să urmărim şi normele legale. De exemplu avem la Floreşti câteva 

poşte depozitate , câţiva metri cubi şi nu am putut să-i scoatem să-i ducem la poduri . Deci nu poţi 

să faci chiar cum vrei.” 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru: ”Trebuie să calculăm, sunt trei mii de metri cubi, în 

prima fază firma respectivă ar vrea să ia partida de o mie, să vedem cam cât se consumă, să nu ne 

apucăm să tot scoatem. Dacă avem trei mii de metri cubi şi se scot în primăvara aceasta. Să vedem, 

poate ajung.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Gândiţi-vă că în Ibăneşti s-au luat trei mii de 

metri cubi în condiţiile în care tot căruţaşul de pe Tireu, de la Tisieu şi de la Dulcea, venea cu 

căruţa plină şi o ducea la om în curte. Acuma nu s-a mai făcut treaba aceasta . Ştiţi de ce, s-a 

schimbat legislaţia, nu-i mai convine la om să-i confişte calul şi căruţa şi atunci oamenii au rămas 

fără lemne de foc.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian spune că problema cu lemnele de foc nu este numai la 

Ibăneşti ci pe toată zona şi ar trebui ocolul silvic să se gândească de lemnul de foc şi să le atragă 

atenţia agenţilor economici ca o cotă parte din ceea ce scot să dea la populaţie.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 
            

 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Redactat: secretar, Todoran Codruța A.__________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Multă lume mă sună şi mă întreabă ce facem cu 

lemnele, că sunt în consiliul local.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Domnul Todoran a venit cu o propunere, să scoatem pilot o 

partidă de 340, 350. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Una dintre ele care este cea mai bună şi cea mai 

uşor de scos să o scoatem pentru populaţie şi lemnul care este de cea mai bună calitate să îl vindem 

la drum auto, lemn pentru furnir sau pentru ce o fi.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Având în vedere că, caietul de licitaţie deja este 

redactat, mâine este ultima zi ca să înainteze caietul de sarcini. Dacă scoatem o partidă dintre 

acestea, atunci renunţăm la toate şi le mai licităm în toamnă. Eu propun să le aprobăm în varianta 

aceasta.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Eu zic că putem să blocăm o partidă. Deci la licitaţie se scor 

celelalte două şi una ….” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian atrage atenţia asupra faptului că dacă este făcut caietul 

nu se mai schimbă.” 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan doreşte să ştie dacă ne-am interesat. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian precizează că şeful de ocol a spus că special l-a ţinut 

pentru hotărârea de azi deoarece mâine îl şi trimite pentru că este ultima zi. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Dar noi pe parcusrul anului 2017, mai există posibilitatea ca alte 

partizi să fie exploatate, mă refer care să se preteze să fie pentru populaţie. Altele decât cele trei.” 

Se face referire la cele trei partizi care au fost licitate în anul 2016.  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian spune că mai sunt două partizi a căror preţ va fi stabilit 

într-o altă şedinţă.  

Domnul consilier Matei Florin: ”Nu cunoaştem detalii despre ele. Dacă sunt la fel ca celelalte 

trei?” 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan: ”Ar trebui ca atunci când avem şedinţă să avem o informaţie 

clară, unde sunt, de la pădurar .” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian spune că indifferent unde sunt lemnele o să se scoată 

până la urmă. 
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Domnul consilier Matei Florin:”Până la urmă se vor scoate poate şi peste doi ani, dacă stăm să 

vorbim aşa, dar să nu uităm principiul, trebuie să fie următorul: cea mai bună partidă să fie pentru 

populaţie, acesta trebuie să fie principiul în fiecare an.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian precizează că partizile sunt toate pentru populaţie. 

Domnul consilier Matei Florin:”Acestea trei pe care de o jumătate de an nu le ia nimeni.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian precizează că şi  celelalte două. 

Domnul consilier Matei Florin:”şi celelalte două sunt tot de foc?” 

Domnul viceprimar răspunde afirmativ. 

Domnul consilier Matei Florin:”Dar sunt propuse la agenţi economici.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Nu sunt propuse la agenţi economici. Lemnul de lucru 

e stabilit  pentru agenţi. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Şi celelalte două unde sunt?  În Orşova? 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Dacă tot sunt stabilite preţurile de Direcţia 

Silvică, noi avem contract cu Direcţia Silvică, de ce ne mai întreabă pe noi dacă le vindem cu 

preţul acela?” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Primarul a propus aceste preţuri.” 

Doamna secretar, precizează că preţul Direcţiei Silvice este altul.  Ei au propus preţuri mai mici. 

Domnul viceprimar prezintă preţurile propuse de Direcţia Silvică. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că trebuie să se intereseze să vadă despre ce 

este vorba. 

Domnul consilier Matei Florin:”Este vorba de lemn de fag?” 

Domnul Todoran Ionel Dumitru spune că da. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Dacă erau rentabile, erau rentabile şi acum două lini şi acum trei 

luni.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Domnul Todoran a venit cu o propunere, o supun la vot, deci 

domnul Todoran a propus să blocăm o partidă .” 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan spune că nu se poate face acest lucru. 

Domnul consilier Bloj Cosmin întreaba de ce? 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan spune că dacă se blochează una se pot pierde şi celelalte. 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Nu le pierzi.” 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan îl întreabă pe domnul consilier Bloj Cosmin dacă garantează 

că nu se va întâmpla acest lucru. 
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Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”E o propunere domnul Fane.” 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ” E o propunere.”  

Domnul consilier Petra Zamfir spune că dacă avem atâta masă lemnoasă pentru lemn de foc nu are 

rost să vindem din materialul pentru lemn de lucru. S-ar putea să nu se vândă la licitaţia aceasta 

partizile. Poate o să rămână pe toamnă. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Sunt nişte bani care vin şi la bugetul local”. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Eu nu am zis neapărat că trebuie să oprim din 

acestea, eu am zis că din cele mai bune şi cât mai urgent să dăm lemne la oameni. Asta ar fi cel mai 

urgent, să dăm acuma lemn la populaţie.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

 Domnul consilier Matei Florin doreşte să ştie dacă alte partizi înafară de cele pe care le avem 

prevăzute în hotărâre mai pot fi date. 

Domnul consilier Bloj Cosmin,  spune care sunt partizile, una de 1042 şi una de 326. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Si altele înafară de acestea vor mai fi pe parcursul anului sau 

acestea sunt…” Atunci trebuie să ne gândim bine cum le gestionăm astfel încât să nu rămânem 

iarăşi cu cele trei, pentru că pe cele trei nu suntem siguri. Mai degrabă cele trei o să le ia oricând  

un agent economic să le ducă la Kastamonu pe alt preţ bineînţeles, adică ştiţi la ce mă refer. Aşa că 

suntem limitaţi, acestea sunt toate, despre acestea discutăm, e vorba de anul acesta şi atunci trebuie 

să ne gândim bine să avem şi alternative la cele trei. Le avem pe celelalte două, dar dacă cumva 

sunt în acelaşi …. ” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian:” Acestea trei sunt lemn de lucru,nu poţi să îl dai la 

populaţie.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian:”Atunci ar trebui făcut un demers altfel, pus în 

caietul de sarcini de la licitaţie, să zică Direcţia Silvică, tot ce este lemn de foc, cu o înţelegere 

verbal,  să revină populaţiei.” 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Au loc alte discuţii ipotetice. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, precizează că din pădure se are în vedere să se facă şi 

investiţii în comună. Bugetul o să fie mic deoarece au scăzut încasările. De asemenea mai 

menţionează că avem proiectul cu asfaltările, şase miliarde se duc numai la podul de peste râu. 

Riscăm să închidem şi iluminatul public. 
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Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Cred că vorbim în paralel. Aceste trei partizi nu sunt 

cu lemn de foc.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că scrie în APV cât este lemn de foc şi 

susţine faptul că trebuie asigurat lemnul de foc pentru populaţie. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, calculează şi spune că sunt peste cinci mii de metri cubi 

numai pentru anul acesta.  

Au loc discuţii dezorganizate. 

Doamna consilier Todoran Alina Elena spune că şedinţă de şedinţă s-a mărit preţul. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul consilier Bloj Cosmin, preşedinte de şedinţă, supune la vot 

proiectul de hotărâre la preţul propus de domnul primar şi anume:  180 lei/mc pentru primele trei 

partizi, apoi cele pentru lemn de foc pentru populaţie la preţul stabilit prin HCL nr.50/2016 iar 

ultimele două partizi se va stabili preţul ulterior. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 9 voturi „pentru”, 2 voturi ”împotrivă” (domnii consilieri 

Todoran Mircea Alin Cristian şi Matei Florin) şi 1 ”abţinere” (domnul consilier Bloj Cosmin) din 

totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Se adoptă Hotărârea nr. 6/26.01.2017 

 

La punctul nr.5 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind angajarea în funcţia de 

asistent personal a numitei Todoran Corina Natalia. Domnul viceprimar prezintă expunerea de mo-

tive şi proiectul de hotărâre. 

Discuţii: 

Domnul consilier Bloj Cosmin, preşedinte de şedinţă, solicită detalii domnului viceprimar. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian spune că e vorba de nora lui Anicuţa a lui Vasile a lui 

Toader şi prezintă actele depuse la dosar. 

Domnul consilier Gliga Olimpiu confirmă că este vorba despre un copil handicapat. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, doreşte să ştie câţi ani are copilul. 

Doamna secretar, precizează că este născut în anul 2014. 

Domnul Gliga Zaharie, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prezinta  in-

formaţii despre familia copilului. 
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Nemaifiind  alte discuţii, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bloj Cosmin, supune la vot 

proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 7/26.01.2017 

 

La punctul nr.6 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării sta-

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

gramei primăriei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibăneşti 

cu modificările şi completările ulterioare. Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezinta 

raportul compartimentului şi proiectul de hotărâre. Doamna secretar, propune ca pe lângă ceea ce s-

a menţionat în raportul de specialitate să se transforme şi postul vacant de la Compartimentul  ser-

viciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din inpsector cu studii superioare în referent cu studii me-

dii deoarece postul a fost scos la concurs pe încadrarea cu studii superioare şi nu s-a prezentat ni-

meni. 

Discuţii: 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian doreşte să ştie dacă este nevoie de studii 

superioare. 

Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, spune că nu neapărat. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, precizează că pe studii superioare este mai mare 

salariul. 

 Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian propune dacă se poate când se organizează 

concursul să se solicite şi studii superioare şi studii medii. 

Doamna secretar, precizează că nu se poate deoarece în statul de funcţii trebuie prevăzut dacă 

postul este cu studii superioare sau cu studii medii. 

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 8/26.01.2017 

 

La punctul nr.7 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, 

beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Domnul vi-

ceprimar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi lucrările cuprinse în planul de acţi-

uni pe anul 2017. 
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Discuţii: 

Domnul consilier Bloj Cosmin doreşte să ştie câte ore trebuie să facă un beneficiar de ajutor social. 

Domnul viceprimar, spune că orele sunt în funcţie de suma pe care o ia fiecare. Este o lista, nu au 

acelaşi număr de ore. 

Domnul consilier Bloj Cosmin doreşte să ştie aproximativ câte ore au de efectuat. 

Domnul viceprimar: ”Cele mai multe sunt 77 de ore pe lună, Tinca Ioan Dorel. Este persoană care 

are şi 17 ore. Deci undeva cam la 30 de ore.”  

Au loc discuţii despre numărul de ore. 

Domnul consilier Bloj Cosmin: ”Acuma la şcoală cine a tăiat lemnele?” 

Domnul viceprimar Gliga Marius Cristian: ”Îţi dai seama că nu îi putem pune să crape 300 de me-

tri steri. Ei le aşează.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian: ”Domnule viceprimar, eu vreau să vă propun ca în 

planul de măsuri să trecem şi zilele care urmează imediat Crăciunului, Anului Nou şi Pşștelui, să se 

strângă mizeriile care rămân pe valea Gurghiului în toate zonele de campare şi tot ce înseamnă 

zona aceea unde sunt străinaşi: Tireu, Zimţi. Să fim foarte atenţi că rămân gunoaiele două, trei zile 

şi câinele le împrăştie toate. Oamenii pleacă lunea, marţea.” Mai spune că dacă aceste zile urmează 

zilei de 1 mai sau lunea după ce se pleacă de la cabane, oamenii le lasă acolo şi maşina care adună 

deşeurile menajere vine abia vinerea. Domnia sa precizează că aceasta este o problemă care trebuie 

rezolvată. La străinaşi trebuie puse coşuri de gunoi. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul viceprimar Gliga Marius Cristian spune că a fost o situaţie când maşina care adună deşeu-

rile menajere nu a putut veni din cauza unei defecţiuni şi atunci s-au adunat în tomberoane deşeuri-

le cu  beneficiarii de ajutor social.  

 Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că în fiecare an se întâmplă ca după 

creşterea vegetaţiei să fie foarte multe buruieni la intrarea în Ibăneşti, pe marginea şanţului, dacă 

avem utilaj ar fi bine să se cosească pentru că nici un om nu-şi coseşte şanţul. Ar fi bine ca de la 

Urşuuţa de unde începe teritoriul Ibăneştiului, să se cosească şi să se strângă. 

Domnul viceprimar întreabă dacă este vorba despre extravilan. 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian, răspunde afirmativ. Spune că acele şanţuri arată 

deplorabil. 

Domnul viceprimar spune că acele şanţuri aparţin de Consiliul Judeţean. 
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Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian dă ca exemplu Europa sau alte ţări, când se iese din 

ţară, unde este foarte curat şi frumos. Domnia sa spune că Gurghiul le curăţă. La noi în Ibăneşti, 

când intri sunt numai polomizi şi toate buruienile. 

Domnul consilier Matei Florin spune că s-au achiziţionat trei motocositoare şi ar fi bine să fie 

folosite în acest an. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Dacă tine de Cosniliul Judeţean să cureţe şanţurile, să 

facem noi muncă lor?” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că da dacă ei nu o fac. 

Doamna Gliga Nicoleta Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, spune că 

sunt curăţate doar înainte de festival în fiecare an. Dar noi nu putem să obligăm nici măcar proprie-

tarii să-şi cosească şanţul din faţa casei şi dă un exemplu, o situaţie când a fost pe teren iar un 

cetăţean al comunei i-a vorbit foarte urât dacă i-a atras atenţia să-şi cosească şanţul. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Eu aşa am înţeles că cele trei motopompe  s-au reparat pentru a fi 

igienizate şanţurile în Ibăneşti. Treaba aceasta trebuie avută în vedere. Să fie făcută de angajaţii 

primăriei. Acuma ar fi absurd să externalizăm şi serviciul acesta. Atunci nu-şi mai au rost moto-

coasele respective. Acuma nu ştiu dacă depinde de oamenii care beneficiază de venitul minim 

garantat sau de angajaţii primăriei care sunt angajaţi pe statul de funcţii acolo unde li locul.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Sunt doi angajaţi”. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru, spune că nu pot lucra cu motocoasele beneficiarii de 

ajutor social. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan vorbeşte despre solidaritate şi despre modul în care au lucrat 

la şcoală la Dulcea beneficiarii de ajutor social. 

Au loc diverse discuţii pe marginea acestui subiect. 

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

Se adoptă Hotărârea nr. 9/26.01.2017 

La punctul nr.8  de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre de completare a Regulamentului 

aprobat prin HCL nr.32/15.09.2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii nr.45 din 18 aprilie 

2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul 
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Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, prezintă 

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian, se abţine de la dezbateri şi de la vot. 

Discuţii: 

Domnul consilier Ciorăneanu Ştefan doreşte să ştie, serviciul de permanenţă de cine să se facă? 

Doamna secretar Todoran Codruţa Alexandrina, informează că se primesc radiograme de la  

Instituţia Prefectului şi de la I.S.U.Horea al Judeţului  Mureş. 

Domnul Ciorăneanu Ştefan doreşte să ştie dacă proiectul de hotărâre se referă la faptul că şi cei de 

la serviciu de apă trebuie să facă permanenţă. 

Doamna secretar răspunde afirmativ. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Doamna secretar precizează faptul că pe lângă angajaţii primăriei pentru care este data o dispoziţie 

a primarului prin care sunt obligaţi să facă serviciu de permanent, se propune ca şi angajaţii de la 

serviciul de apă să facă permanenţă.  Pentru ca primarul să poată să le dea aceste atribuţii trebuie 

ca acestea să fie prevăzute în regulamentul serviciului. Având în vedere că serviciul este în 

subordinea consiliului local, consiliul local trebuie să aprobe completarea regulamentului cu 

articolul propus. 

Doamna Gliga Nicoleta Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, spune că 

ţinând cont de faptul că este angajată de 27 de ani la Primăria Ibăneşti nu prea îi convine să facă 

permanent o noapte întreagă singură în primărie. De asemenea spune că nu este de acord să-şi 

aducă soţul cu ea sau un copil cu ea să stea o noapte întreagă în primărie. Este de acord să stea ziua 

pînă la ora zece seara, pentru că a mai făcut permanenţă dar noaptea singură în primărie  nu este de 

accord să stea. 

Au loc alte discuţii pe marginea subiectului. 

Domnul Matei Florin: ”Având în vedere observaţiile aduse de doamna Gliga, poate că ar fi bine ca 

angajaţii primăriei de sex feminine să facă permanenţă ziua.” 

Domnul viceprimar, Gliga Marius Cristian: ”Aicea nu are treabă consiliul local pentru că este 

aparatul de specialitate al primarului.” 

Nemaifiind  alte discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 1 ”abţinere” ( Gliga Marius Cristian). 

Se adoptă Hotărârea nr. 10/26.01.2017 
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Alte discuţii 

 

● Despre gheaţa de pe străzile din comună 

Domnul consilier Bloj Cosmin doreşte să ştie dacă s-a luat vreo măsură deoarece pe toate 

străzile din comună este gheaţă. Dacă s-ar putea zgura. 

Domnul viceprimar, spune că s-a zgurat săptămâna trecută. 

Domnul consilier Dan Ioan spune că a mai fost zgurat, i-a văzut şi după gloduri. 

Domnul consilier Petra Zamfir, zice că a fost pe teren şi zona de pe gropi şi Pietroasa este 

zgurată peste tot. 

Domnul viceprimar spune că s-ar putea trimite zilnic să zgureze dar costă bani. Este o sută 

de lei ora. 

Domnul consilier Matei Florin, este de părere că ar putea fi folosiţi oamenii, cei cincizeci. 

Au loc discuţii dezorganizate. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Poate ar trebui să facem în felul următor: în momentul în 

care un om care este beneficiar de venitul minim garantat, în momentul în care se prezintă să-şi 

efectueze orele de lucru să i se pună fiola şi dacă nu-i apt de lucru să fie trimis acasă ….” 

Au loc discuţii despre diferite variante. 

Domnul consilier Todoran Ionel Dumitru recomandă ca acolo unde sunt probleme să fie 

sunaţi domnul primar sau viceprimar, deoarece dumnealui aşa procedat şi s-a zgurat. 

●  Despre 8 martie 

Domnul consilier Matei Florin, spune că profit de ocazie deoarece sunt şi angajaţii 

primăriei de faţă, deoarece se apropie ziua de 8 martie propune să se ia în calcul acordarea unui 

premiu, cadou, pentru femeile angajate la primărie  cu ocazia zilei de 8 martie. 

Domnul viceprimar: ”Nu ştiu dacă este permisă acordarea de premii.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că în privat da dar nu ştie dacă şi la 

buget. 

Domnul consilier Matei Florin: ”Acordarea de premii plătite din articolele de salarizare, 

cred că nu, deci ca şi premii în bani ştiu că nu se pot acorda dar pe de altă parte pot fi acordate 

cadouri pe cheltuielile de protocol.” 

Domnul consilier Todoran Mircea Alin Cristian spune că după câte ştie, la SRL-uri îşi 

permite aşa ceva dar nu ştie dacă şi la cheltuieli bugetare. 
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Doamna consilier, Todoran Alina Elena, propune doamnei Chirteş Elena Veronica, 

inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului ca luna viitoare să informeze consiliul 

local cu privire la acest aspect. 

Domnul consilier Matei Florin, spune că cu siguranţă angajatele primăriei merită cu mult 

mai mult decât aceste premii. 

 

● Despre rapoartele de activitate  

 Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, reaminteşte domnilor consilieri să-şi 

depună rapoartele de activitate pe anul 2016 până la sfârşitul lunii martie. 

 

● Despre membrii în comisia de concurs 

 Doamna secretar, Todoran Codruţa Alexandrina, informează consilierii că s-au primit 

numirile în comisia de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic, de la instituţiile unde 

au fost făcute solicitările. De la Consiliul Judeţean Mureş, doamna Lokodi Emoke, consilier juridic 

şi de la primăria Reghin, doamna  Rădoi Mirela, secretar. De asemenea aduce la cunoştinţă 

consilierilor locali că pentru participarea la concurs este depus până în prezent un dosar. 

 

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 


