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   Nr.  1395din  12.02.2018 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind majorarea Mijloacelor Fixe ale comunei Ibăneşti la finele anului 

2017 

 Având în vedere faptul că în cursul anului 2017 şi a anilor anteriori anului 2017  
s-au efectuat unele investiţii, iar o parte dintre ele fiind finalizate, vă rugăm a aproba 
majorarea Mijloacelor Fixe, după cum urmează: 

 Obiective care au fost finalizate: 

ȘANȚURI  CAROSABILE,  în valoare de 202.602,88 lei,după cum urmează: 

              - suma de 19.740 lei : de la sora lui  Dan Petrișor , Ibănești, nr.800 la Matei Ioan, Ibăneștii, 
nr.805 -75ml; 

             - suma de 3.948 lei : în zona lui Moldovan Eugen, Ibănești, nr.723-15ml; 

             - suma de 14.691,6 lei: după Gloduri (Trufașu Sorin, Ibănești, nr.818-nr.812-27ml; Matei Ioan, 
Ibănești, nr.731 și vis-a vis -36ml)-63ml; 

             -  suma de 20.028,6 lei: în zona parcului din fața dispensarului uman-91ml; 

            - suma de 39.860,4 lei: în zona Centrului de informare până la Dan Florin, Ibănești, nr.115-
186ml; 

           - suma de 6.966,12 lei: în fața primăriei-32,3ml 

           - suma de 4.372,2 lei: în stația de autobuz din Ibănești ( Todoran Dorin, Ibănești, nr.642)-21ml; 

           - suma de 8.536,2 lei: de la CEC până la Profi-41ml; 

          - suma de 999,36 lei:  în spatele casei lui Gliga Olimpiu, Ibănești Pădure, nr.26-4,8ml; 

           - suma de 6.870,6 lei: în zona școlii Dulcea- 33ml 

             - suma de 4.580,4 lei: în zona magazinului lui Moga Vasile-22ml; 

              - suma de 2.498,4 lei: în fața bisericii de la Dulcea -12ml; 

              - suma de 11.034,6 lei:în zona Ibănești Pădure- de la Petra Vasile, nr.110 la Matei Teodora, 
nr.109-53ml; 

              -suma de 3.123 lei: În zona Ibănești Pădure- bar Bota-15ml; 

             - suma de 20.490 lei: În zona Ibănești Pădure -de la colțul gardului lui Gliga Mariana (magazin) 
la Petcu Alexandru, nr.104-75ml; 
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              - suma de 22.620,4 lei: în zona Isticeu de la Todoran Maria, nr.274 la fabrica de lapte-97ml; 

              - suma de 12.243 lei: în zona Isticeu de la Todoran Elena, nr.467A la Sala de manifestări-
52,5ml; 

                           ALEI  PIETONALE, în valoare de 134.270,95 lei,după cum urmează: 

-suma de 26.157,64 lei : zona Ibănești – de la Petra Ilie(Patriț) nr.26 până la   Petra 
Maria, nr.15  - 545,59mp având L=293m; 

-suma de 19.585,32 lei: zona Ibănești- de la Todoran Dumitru, nr.783 până la Matei 
Ioan, nr.805 – 417,7mp având L=292m; 

-suma de 4.189,35 lei: zona Ibănești- Petra Adrian, nr.107 , Sava Petru, nr.109 – 79,6mp 
având L=61m; 

-suma de 14.448,29 lei: zona Ibănești- de la Gliga Mircea, nr.599 până la Ambruș 
Zaharie, nr.548A – 283,95 mp având L=218,42m;           

- suma de 20.755,11 lei: zona Ibănești Pădure- de  la barul lui Bota până la scări – 
urcare pe Podul Runcului – 542,6 mp având L=220m; 

-suma de 19.400,77 lei: zona Ibănești Pădure- de la Petra Vasile, nr.110A până în 
spatele casei lui Gliga Mariana (magazin) – 489,8mp având L=121m; 

-suma de 11.613,96 lei: zona Ibănești – sala de manifestări Isticeu și Todoran Elena, 
nr.467A – 295,8mp având L=170m; 

-suma de 8.895,61 lei: zona Ibănești Pădure- în fața scolii și bisericii – 264,2 mp având 
L=55,5m; 

-suma de 8.080,8 lei: în fața bisericii de la Dulcea – 240 mp având L=24m; 

-suma de 1.144,1 lei: intrare la Pirosoiu ( în spatele casei lui Patriț) – 24,41 mp  având 
L=5m. 

                  PARCĂRI, în valoare de 29.491,79 lei,după cum urmează: 

            - suma de 27.341,32 lei:  în fața primăriei și dispensarului – 519,5 mp; L=32m și  
l=10,3m și L=58m și l=3,28 

               - suma de 2.150,47 lei: în spatele sălii de manifestare de la Isticeu – 40,86 mp, având  
L=18,57m și l=2,2 m. 

               TERASE TABARA LĂPUȘNA, s-a investit suma de 18.270,66 lei astfel: 

        -suma de 6.090,22 lei, pentru terasă la clădirea principală-parter+1etaj lemn; 

  - suma de 12.180,44 lei, pentru două terase la clădirea trei camere; (valoarea     
teraselor a fost inclusă în valoarea clădirilor) 
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            - Branșări și contorizări, s-a investit suma de 256.967,58 lei (140.340,56 în anul 2016 și 
116.627,02 în anul 2017), cu această valoare se majorează valoarea de inventar a obiectivului 
–„Rețea de alimentare cu apă”; 

 - Anexă gospodărească Casa Festival, s-a investit suma de 26.499,88 lei, în anul 2017;            

 -Sistem de monitorizare bzpass la staţia de epurare, s-a investit în anul 2017, suma de 
31.773 lei; 

        - Proiect extindere iluminat public, s-a investit suma de  2.000 lei şi Extindere reţea de 
iluminat public, sa investit suma de 19.681,14 lei, stfel se majorează valoarea obiectivului de 
investiţie „Retele de iluminat public”, cu suma de 21.681,14 lei, sumă investită în anul 2017; 

- Sistem de recunoaştere numere auto, s-a investit în anul 2016- suma de 15.475,74 
lei; 

Valoarea totală a celor prezentate mai sus este de 737.033,62 lei, pentru care solicităm 
aprobarea majorării valorii de inventar a obiectivelor prezentate mai sus. 

 Vă informăm că obiectivele menţionate mai sus au fost trecute în inventarul comunei Ibăneşti 
la data de 31.12.2017 şi raportate în situaţiile financiare. 

 

PRIMAR, 

Dan  Vasile - Dumitru 

 

 
 


