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  H O T Ă R Â R E 

 NR.18 din 23.02.2017 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a  Primăriei 

comunei Ibăneşti, căminelor culturale, Taberei Lăpușna, biliotecii, centrului de 

informare și documentare, a diagramei de relații  şi a Regulamentului de ordine 

interioară 

 

 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în ședință ordinară în 

data de 23 februarie 2017. 

 Analizând: 

- referatul prezentat de către secretarul comunei Ibăneşti privind susţinerea 

proiectului de hotărâre de aprobare a unui număr de cinci regulamente, revizuite şi 

modificate potrivit Legii nr.215/2001 republicată, a Ordinului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial şi a HCL 

nr.42/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului. 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    

României, republicată; 

- 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. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 

- prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (2); lit. „a”, (3) lit.”a”; art. 45 (1); art. 115 (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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei 

comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, conform Anexei I, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Căminelor 

Culturale – Comuna Ibănești, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Taberei Lăpușna – 

Comuna Ibănești, conform Anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcșionare a Bibliotecii și 

Cebtrului de Documentare și Informare  – Comuna Ibănești, conform Anexei IV, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Diagrama de relații conform Anexei V, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.6.  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre conform Anexei VI, care face parte integrantă din 

prezenta hotarâre. 

  Art.7. Prezenta hotărâre se înaintează Instituţiei Prefectului judeţului 

Mureş pentru control de legalitate se aduce la cunoştiinţa angajaţilor Primăriei comunei 

Ibăneşti şi se publică pe site-ul comunei, www.ibanesti.ro 

 

 

 

 

    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
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