
 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

Consiliul Local Ibăneşti 
 

 

 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

H O T Ă R Â R E  

          nr.11 din 5 iulie 2016 

 
privind implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea 

Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș” 

Consiliul Local Ibănești, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă de îndată la data de 5 iulie 2016 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, avizul emis de comisia de specialitate 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând act de: 
a) expunerea de motive prezentată de către viceprimarul comunei , în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat cu nr. 6836/04.07.2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/05.07.2016 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate cu indicatorii tehnico economici a proiectului „Reabilitare și modernizare cămin 
cultural în localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș” 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural 
în localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 

 
Art. 2. – Obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea 

Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș” conform documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, este necesar, oportun, cu potenţial economic pentru comunitatea locală, susţinerea 
acestuia fiind exprimată de marea majoritate a locuitorilor comunei Ibănești. 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
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Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de întreținere și / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 

 
Art. 5. – Caracteristicile tehnice ale obiectivului supus intervenției: 

a) dimensiunile generale în plan ale clădirii: 40,90 x 15,50 m 
b) înalțimea maximă la cornișă:  5,60 m 
c) aria construită la sol: 537,55 m2 
d) aria desfășurată: 636,15 m2 
e) regim de înălțime Demisol+Parter+1 etaj 
f) categoria de importanță „C” 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (A. F. I. R.) în derularea proiectului este primarul acesteia, Domnul Dan Vasile-Dumitru. 

 
Art. 7. - Proiectul „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești-

Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș” nu va fi generator de venit. 
 
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Ibănești.  
 
Art. 9. -Prezentahotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Mureş şi se aduce la cunoștinţă 
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.ibanesti.ro  

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            
                                                                                                                                                                                                                             
Ciorăneanu Ştefan                                                                    Contrasemnează,                         

                                                                                                                       Secretar,                                 
        Todoran Codruţa-Alexandrina 
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