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         HOTĂRÂRE 

 NR.59 din 07.08.2017 
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2001 privind 

însuşirea  domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 

auguat 2017. 

Văzând urgența clarificării situației terenului aferent căminului cultural de la Ibănești Pădure ca 

urmare a depunerii unui proiect pentru accesarea de fonduri europene; 

Luând act de: 

- Contractul de vânzare cumpărare nr.1860 din 05 iulie 2017 în baza căruia a fost achiziționată 

suprafața de 832 mp teren aferent cămin cultural Ibănești Pădure și  588 mp teren aferent Grădiniță 

Ibănești Pădure; 

- Extrasul de carte funciară nr.51678 /Ibănești; 

- Extrasul de carte funciară nr.51677/Ibănești; 

- referatul compartimentului financiar contabil din care rezultă valorile de inventar pentru 

imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri; 

- referatul nr. 7144 din 04.08.2017, întocmit de către secretar; 

- expunerea de motive nr. 7149 din data de 04.08.2017 din care rezultă necesitatea inițierii 

proiectului de hotărâre prezentată de către primarul comunei; 

- avizul comisiilor de specialitate; 

  Având în vedere: 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- 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; 

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Legea nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

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

- Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară; 

- Hotărârea de Guvern nr. 629/2010 pentru modificarea unor anexe la H.G. nr.964/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Mureş publicată în M.Of. al României nr.594 bis din 

23.08.2010;  

- 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; 

- 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; 

- 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;  
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- HCL nr.16 din 19.08.2012 privind schimbarea de destinație a unui imobil din sediu secundar al 

primăriei în Grădiniță cu program prelungit – Ibănești Pădure; 

- Contractul de vânzare cumpărare nr.1860 din 05 iulie 2017 în baza căruia a fost achiziționată 

suprafața de 832 mp teren aferent cămin cultural Ibănești Pădure și  588 mp teren aferent Grădiniță 

Ibănești Pădure; 

- Extrasul de carte funciară nr.51678 /Ibănești; 

- Extrasul de carte funciară nr.51677/Ibănești. 

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 și ale Legii nr.24/200 privind normele de tehnică 

legislativă;  

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) şi 45 alin. (3), art.119, art.120, art.122, art.1,5 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Anexa la HCL nr.35/2001 privind însuşirea inventarului  domeniul public al comunei 

Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificări şi completări ulterioare, se modifică după cum urmează: 

La secţiunea I „ Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii: 

- la poziţia nr.5 – ”Cămin cultural Ibăneşti Pădure” din anexă se modifică:coloana 3 

“Elementele de identificare”, care va avea următorul cuprins: “Situat în Ibăneşti Pădure nr.13,  pe 

fundaţie din beton, zidărie din bolțari din beton, acoperit cu ţiglă, având suprafaţa construită de 482 

mp”, coloana 5 - „Valoarea de inventar” care va avea următorul cuprins:”906.500 lei” şi coloana 6 - 

„Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” care va avea următorul 

cuprins: „ Domeniul public al comunei Ibăneşti potrivit Legii nr.213/1998 şi a C.F. nr. 

51678/Ibăneşti”. 

- la poziţia nr.38 – ”Sediul Primăriei Vechi, Ibănești Pădure” din anexă se modifică: coloana 2 

”Denumirea bunului”, care va avea următorul cuprins: ”Grădiniță cu program prelungit Ibănești 

Pădure”; coloana 3 “Elementele de identificare”, care va avea următorul cuprins: “Situat în Ibăneşti 

Pădure nr.13/A, pe fundaţie din piatră, zidărie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, având suprafaţa 

construită de 182 mp”, coloana 5 - „Valoarea de inventar” care va avea următorul cuprins:”130.389 

lei” şi coloana 6 - „Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” care va 

avea următorul cuprins: „ Domeniul public al comunei Ibăneşti potrivit Legii nr.213/1998 şi a C.F. nr. 

51677/Ibăneşti”. 

Art.2. Se abrogară păziția nr.39 din anexă, ”Teren aferent”, care apare ca teren aferent la ”Sediul 

Primăriei Vechi, Ibănești Pădure”. 

Art.3. Se completează Anexa la 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 cu 4 poziții noi, de la poziția nr.636 până la poziția nr.639 conform Anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Imobilele se identifică prin extrasul de carte funciară, Anexă care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: 

www.ibanesti.ro                           
                                 Președinte de ședință  

    Gliga Vasile-Dumitru        

Contrasemnează 
                                         Secretar 

                             Todoran Codruța Alexandrina 

http://www.ibanesti.ro/

