
 
 
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 

HOTĂRÂRE 

  NR. 49 din  31 octombrie 2016 
 

privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a situaţiei contribuţiilor cetaţenilor din 

perioada 2005 – 2016  pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti 

 

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

octombrie 2016. 

Luând act de: 

 -raportul domnului Matei Florin, consilier local, înregistrat sub nr.10.510 din data de 31.10.2016; 

 -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.54 alin.(7) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;  

- prevederile art.29 din Legea nr.673 din 19.12.2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

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.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.”d’’ coroborat cu alin.(6) lit. ‚,a’’, pct.14; art. 45 alin.(1) 

si  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. –  Se aprobă înfiinţarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a situaţiei 

contribuţiilor cetaţenilor din perioada 2005 – 2016  pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti în 

următoarea componenţă: 

- Matei Florin, consilier local  - preşedinte 

- Gliga Marius-Cristian, viceprimar - membru 

- Bloj Cosmin, consilier local  - membru 

Art.2. Comisia va prezenta la următoarea şedinţă ordinară, în urma analizelor şi 

verificărilor efectuate, un raport clar cu privire la situaţia contribuţiilor cetăţenilor în perioada 

2005-2016 pentru introducerea apei în comuna Ibăneşti. 

 Art.3. –  Comisia nominalizată la art.1 va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului -

judeţului Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, persoanelor nominalizate la art.1 şi se aduce la 

cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.ibanesti.ro 
 

       Preşedinte de şedinţă 

                                                 Matei Florin                                    Contrasemnează 

                                                                                  Secretar 

                                                                                                        Todoran Codruţa-Alexandrina 
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