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      HOTĂRÂREA  NR. 26 
din  29 februarie 2016 

 privind aprobarea încheierii unui contract pentru efectuarea unui studiu sociologic 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, Judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 

februarie 2016; 

Luând act de: 
- referatul de specialitate al compartimentului de resort;  

- expunerea de motive prezentată de către Primarul Comunei Ibăneşti; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;               

Având în vedere:  
- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia României, 

republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) raportate la cele ale alin. (6)  lit. a) pct.11, 13, 14 şi 19  

combinate cu cele ale art. 115 alin.(3) și alin.(5) – alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

  Luând în considerare: 
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;              

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1. - Se aprobă încheiere unui contract pentru efectuarea unui studiu sociologic cu 

S.C. Demoscopia SRL cu sediul în Municipiul Tîrgu Mureş. 

Art. 2. -  Se autorizează primarul comunei pentru a semna contractul care se va încheia 

cu SC Demoscopia SRL, în scopul implementării obiectivelor stabilite în studiul efectuat. 
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Art. 3. Rezultatele studiului se vor publica pe pagina de internet la adresa 

www.ibanesti.ro  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, 

Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, Compartimentului de achiziţii publice şi urbanism 

şi se aduce la cunoştinţa publică prin prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro  

 
 

                  Preşedinte de şedinţă 
                                                           Matei Eugen                           Contrasemnează 

                                                                                            Secretar             
                       Todoran Codruţa-Alexandrina 
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