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                  HOTĂRÂREA NR. 48 
                 din 26.04. 2016  

 
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Ibăneşti pe trimestrul I 2016 

 
 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă extraordinară în data 
de 26 aprilie  2016. 
Luând act de: 
      Raportul compartimentului de specialitate nr. 4210 din 15.04.2016 prezentată de către 
persoana cu atribuţii în domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Expunerea de motive nr.  4211 din 15.04.2016 prezentată de către Primarul comunei 
Ibăneşti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Având în vedere: 
     prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 
republicată; 
      prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
     prevederile art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;         
     prevederile art.36, alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare: 

prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art. 45 (1) şi art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3)-(7) din Legea nr. 
215/2001 – privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului local al Comunei Ibăneşti  trimestrul I 2016, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 De ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul 
financiar – contabil. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului U.A.T. : Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar 
contabil impozite şi taxe şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa www.ibanesti.ro  
 

                   
 

                 Preşedinte de şedinţă 
                                                       Dan Ioan                             
                        Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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