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HOTĂRÂRE 

  NR. 46 din  31 octombrie 2016 

privind aprobarea propunerii de schimbare de destinaţie a unei săli  din incinta clădirii 
„Grădiniţa Ibăneşti” în birou pentru Primărie 

  

Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 

octombrie 2016; 

Luând act de: 

Adresa nr.4619/2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş prin care ne comunică documentaţia 

Ministerului Educaţiei Naţionale privind schimbarea destinaţiei unor imobile ce aparţin unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat;  

Raportul compartimentului de specialitate nr. 10.454 din 28.10.2016, prezentat de către consilierul 

personal al Primarului; 

Expunerea de motive  nr. 10.455 din 28.10.2016, prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti; 

Avizele comisiilor de specialitate; 

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 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

prevederile art.3 şi art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

prevederile art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 

prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului              

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Anexa nr.3 pct.10, la H.G. nr.629/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea de Guvernului 

nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş; 

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, 

prevederile Legii nr.24/2002 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata; 

 În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c); art.36, alin.(5), lit.a), art.45 alin.(3); art.115 alin.(1) lit.b), 

art.123 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art.1. Se aprobă propunerea de schimbare destinaţiei unei săli situate la parterul clădirii 

Grădiniţei Ibăneşti, situată în comuna Ibăneşti, nr.107, Judeţul Mureş, care aparţine domeniului 

public al Comunei Ibăneşti, înscrisă în Cartea Funciară nr.51241/IBĂNEŞTI, din sală de clasă  în 

birou pentru Primărie în care va funcţiona serviciul de stare civilă. 

Art.2. Serviciul de stare civilă va funcţiona în spaţiul menţionat la art.1,  începând cu data 

de 1 ianuarie 2017.  
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             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul comunei 

Ibăneşti. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT, Instituţiei Prefectului -

Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti pentru ducerea la 

îndeplinire, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Mureş şi  se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet, www.ibanesti.ro 

 
 

       Preşedinte de şedinţă 

                                                 Matei Florin                                    Contrasemnează 

                                                                                   Secretar 

                                                                                                        Todoran Codruţa-Alexandrina 
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