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HOTĂRÂRE Nr. 23 
din 28.07.2016 

 
privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.35/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al Comunei IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş, cu modificările 

şi  completările ulterioare 
 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş.întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 28.07.2016; 
Luând act de: 

- procesul verbal de recepţie nr.7615 din data de 28.07.2016, privind inventarierea 
patrimoniului construit în urma finalizării proiectului Modernizarea infrastructurii de bază 
în comuna Ibăneşti din subordinea Primăriei comunei Ibăneşti; 

- raportul, înregistrat sub nr.7361 din 21.07.2016 întocmit de către consilierul personal 
al primarului;  

- fişa mijlocului fix comunicată de către Compartimentului financiar contabil impozite şi 
taxe; 

- expunerea de motive nr. 7362 din 21.07.2016, emisă de către Primarul comunei 
Ibăneşti; 
Având în vedere: 

- prevederile art. 120 și art.121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

- prevederile art. 3, art.4 paragraful 2 și art. 6 paragraful (1) 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; 
- prevederile art. 20, art. 21 lit. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 10, art.21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c) şi art. 119, art.120 şi 
art.122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
-prevederile art.40 alin.(6) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;  
- prevederile art.155 din ODG nr. 700/2014 Regulament 635/2014 de avizare, 
recepţie si înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
- Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.10 din 27.02.2009 privind modificarea Anexei 
nr.52 la HCL nr.35/2001 privind însusirea domeniului public al comunei Ibăneşti;  
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; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „c”; art. 45 alin.(3); art.119; art.120; art.121 
şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată 
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HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2001 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ibăneşti, cu 
modificări şi completări ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

A. La SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE se modifică următoarele poziţii:
– poziţia nr. 48  - „Strada nr. 1”: 

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: „De la DJ 

153C până la Drum de fier forestier (nr.857-ferma Buhaltăru) cu îmbrăcăminte de piatra L=940m 

l=5m S=3850mp. Poziția km 0+000 – 0+94 L= 94ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile 

de 386 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, 

Măsura 322”,  

- coloana  nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 38.500 lei la 80.296,77 lei. 

– poziţia nr. 49  - „Strada nr. 2”:  
- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C  

la Nr.804 la nr.719 (după Gloduri) cu îmbrăcăminte de piatră L=578ml l=6ml  S=3480mp. Poziția 

km 0+000 – 0+578 L= 578 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 2351 mp., 

îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 34.800 lei la 421.523,27 lei 

– poziţia nr. 50  - „Strada nr. 3”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

la  Ibăneşti nr.84 la Ibăneşti nr.248 cu îmbrăcăminte de piatră L=991 ml l=6 ml  S=5880 mp. 

Poziția km  0+000 – 0+991 L= 991 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 4032 mp., 

îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 58.800 lei la 738.593,77 lei 

– poziţia nr. 51  - „Strada nr. 3A”:   

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

Ibăneşti nr.115 la str. Nr.3 Ibăneşti 122 cu îmbrăcăminte de piatră L=144 ml l=6ml  S=810mp. 

Poziția km 0+000 – 0+144 L= 144 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 611 mp., 

îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 8.100 lei la 101.922,10 lei 

– poziţia nr. 52  - „Strada nr. 3B”  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

la str. Nr.3 Ibăneşti nr.209 la Ibăneşti nr.184 cu îmbrăcăminte de piatră L=134 ml l=5ml  S=650 

mp. Poziția km 0+000 – 0+134 L= 134 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 559 

mp., investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

-  coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 6.500 lei la 80.085,71 lei 

– poziţia nr. 53  - „Strada nr. 3C”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 182C 

la Drum de fier forestier (de la Ibăneşti 532A la Ibăneşti nr.540) cu îmbrăcăminte de piatră L=245 

ml l=5 ml  S=1225 mp. Poziția km 0+000 – 0+182 L= 182 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții 

carosabile de 737 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 

2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 12.250 lei la 125.136,75 lei 
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– poziţia nr. 54  - „Strada nr. 4”:  
- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153 

C la Drum de fier forestier (de la Ibăneşti nr.708 la Gara Rogin Ibăneşti 676) cu îmbrăcăminte de 

piatră L=300 ml l=6ml S=3000 mp. Poziția km 0+000 – 0+300 L= 300 ml  l = 4ml, având o 

suprafață a părții carosabile de 1276 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată 

prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 30.000 lei la 272.452,64 lei 

– poziţia nr. 55  - „Strada nr. 5”:   

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153 C 

la Drum de fier forestier (de la Ibăneşti nr.608) cu îmbrăcăminte de piatră L=221 ml l=5 ml S=2825 

mp. Poziția km 0+000 – 0+221 L= 221 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 903 

mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 28.250 lei la 176.442,86 lei 

– poziţia nr. 56  - „Strada nr. 6”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

până la Ibăneşti Nr.74 (Velu) cu îmbrăcăminte de piatră L=94ml l=5ml S=800mp. Poziția km  

0+000 – 0+94 L= 94 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 391 mp., îmbrăcăminte 

din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322, coloana nr.(6) se 

modifică valoarea de inventar de la 8000 lei la 91.843,97 lei 

– poziţia nr. 57  - „Strada nr. 7”  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

la Ibăneşti nr.487 L=80 ml l=4ml S=1760 mp. Poziția km 0+000 – 0+80 L= 80 ml  l = 4ml, având o 

suprafață a părții carosabile de 301 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin 

PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 8.800 lei la 69.768,53 lei 

– poziţia nr. 62  - „Strada nr. 12”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la Drum 

forestier Tireu –Cămin Ib. Pădure- pana la strada nr.142 cu îmbrăcăminte de piatră L=750ml  l=4m 

S=3000mp. Poziția  km 0+000 – 0+202 L= 202 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 

702,8 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 

322, coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 15.000 lei la 111.887,63 lei 

– poziţia nr. 64  - „Strada nr. 14”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C – 

Ibăneşti Pădure nr.85 – Pietroasa Forestier cu îmbrăcăminte de balast 800 ml L = 41 ml x l = 5 ml 

S=11300 mp. Poziția  km 0+000 – 0+41 L= 41 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 

205 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 

322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 56.500 lei la 72.844,98 lei 

 

– poziţia nr. 65  - „Strada nr. 15”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C – 

Pârâul Mare nr.48 –  Târla Ion a lui Crăciun – Pripon pădure cu îmbrăcăminte de balastru 207  ml L 

= 85 ml x l = 4 m S=6920 mp. Poziția km 0+000 – 0+85 L= 85 ml  l = 4ml, având o suprafață a 

părții carosabile de 345 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 

2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 34.600 lei la 108.352,19 lei 
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– poziţia nr. 70  - „Strada nr. 20”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C – 

Pârâul Mare Nr.10 - (pădure) cu îmbrăcăminte de balastru 220 ml L = 75 ml x l = 4 m  S=6200 mp. 

Poziția km 0+000 – 0+75 L= 75 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 302 mp., 

îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 31.000 lei la 61.894,76 lei 

– poziţia nr. 75  - „Strada nr. 25”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la DJ 153C 

de la Brădeţelu nr.48 la Blidireasa nr.40 L=72 ml l=4 ml  S=2480 mp. Poziția km 0+000 – 0+72 L= 

72 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 283 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, 

investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 12.400 lei la 52.423,46 lei 

– poziţia nr. 78  - „Strada nr. 28”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C 

Fătăciuniţa – Băcănie – Brădeţelu nr.27 - Macoveşti str. Nr 30 cota 0+610 (cu îmbrăcăminte de 

balastru 200 ml) L = 119 ml x l = 3 m  S=3501 mp. Poziția km 0+000 – 0+119 L= 119 ml  l = 4ml, 

având o suprafață a părții carosabile de 499 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  

realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 17.505 lei la 86.595,85 lei 

– poziţia nr. 80 - „Strada nr. 30”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C 

Brădeţelu nr.73 -  Brădeţelu nr.59 - Macoveşti- Obârşii (cu îmbrăcăminte de balastru 600 ml) L = 

75 ml x l = 4 m S=20800 mp. Poziția km 0+000 – 0+75   L= 75 ml  l = 4ml, având o suprafață a 

părții carosabile de 305 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 

2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 104.000 lei la 131.396,89 lei 

– poziţia nr. 81  - „Strada nr. 31”:  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C  - 

Dulcea nr.23 - Păşunea Dulcea – strada nr. 83 cota 0+2450 cu îmbrăcăminte de balastru  850 ml  L 

= 325 ml x l = 4 m S=9400 mp. Poziția  km 0+000 – 0+325 L= 325 ml  l = 4ml, având o suprafață a 

părții carosabile de 1311 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 

2007 – 2013, Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 47.000 lei la 233.855,17 lei 

– poziţia nr. 83  - „Strada nr. 33”  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: DJ 153C  - 

Păşunea Dulcea – Păşunea Obârşii cu îmbrăcăminte de balastru  750 ml L = 517 ml x l = 4 m 

S=22400 mp. Poziția km 0+000 – 0+517 L= 517 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile 

de 2079 mp., îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, 

Măsura 322,  

- coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 11.200 lei la 344.152,85 lei 

– poziţia nr. 84  - „Strada nr. 34”  

- coloana nr.(3) „Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins: De la str. Nr. 3 

Ibăneşti nr.125 cota 0-256 la  Ibăneşti 153 cu îmbrăcăminte de piatră L=56 ml l=6ml  S=3048 mp. 

Poziția km 0+000 – 0+56 L= 56 ml  l = 4ml, având o suprafață a părții carosabile de 225 mp., 

îmbrăcăminte din mixtură asfaltică, investiție  realizată prin PNDR 2007 – 2013, Măsura 322, 
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- poziţia nr. 84  - „Strada nr. 34” coloana nr.(6) se modifică valoarea de inventar de la 30.480 lei la 

66.160,71 lei 

B. La SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE   
a. - Extindere alimentare cu apă - după poziţia nr.436, se introduc 125 de 

poziţii noi – 437 – 561 având conţinutul în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

b. – Sistem de canalizare inclusiv staţie de epurare – după poziţia nr.561 se 
introduc 74 de poziţii noi – 562 – 635 având conţinutul în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.   
 Art.2. – Se vor face demersurile necesare la Consiliul Judetean pentru promovarea unei 
Hotărâri de Guvern de modificare a domeniului public al Comunei Ibăneşti. 
 Art.3. – Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim de prevederile prezentei hotărâri, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, conform Legii contenciosului administrativ nr.544/2004. 
 Art.4.  – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Consiliului 
Judetean Mures, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite si 
taxe şi se va aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.ibanesti.ro           
 
                                                  
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
             Ciorăneanu Ştefan                                                             Contrasemnează,  

              p.secretar, 
             Inspector, Neag Ancuţa Niculina      


