ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 28
din 22 martie 2016

privind aprobarea propunerii de schimbare de destinaţie a unui imobil din grădiniţă în sală
de manifestări
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă extraordinară în
data de 22 martie 2016;
Luând act de:
Adresa nr.711/08.03.2016 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. 2782 din 18.03.2016,
Expunerea de motive nr.2783/18.03.2016, prezentată de către Primarul comunei
Ibăneşti;
Avizul comisiei 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 Legii nr.213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia,
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 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
HORĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă propunerea de schimbare de destinaţie a imobilului “Grădiniţa
Tireu”, situat în comuna Ibăneşti, sat Tireu, din grădiniţă în sală de manifestări.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul
comunei Ibăneşti.
Art. 3. 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 Eugen

Contrasemnează
Secretar
Todoran Codruţa-Alexandrina
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