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         HOTĂRÂRE 

 NR.20 din 14.03.2017 

privind aprobarea necesităţii, oportunităţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru   obiectivul 

de investiţii ”Construire sală de sport cu regim de folosire polivalent” 

 

Consiliul local al comunei Ibănești, județul Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 

14.03.2017 

Având în vedere: 

Nota conceptuală nr. 1859 din data de 27.02.2017, anexă la prezenta hotărâre; 

Tema de proiectare nr. 2112 din data de 06.03.2017, anexă la prezenta hotărâre; 

 Raportul de specialitate nr. 2291 din 10.03.2017; 

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

 Prevederile Art. 36 alin. 2, lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului Naţional 

de Dezvoltare Locală aprobată prin  Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

28/2013 

Prevederile  Hotărârii de  Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

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 şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4), art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 

(3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 - Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiţii ”Construire sală de sport 

cu regim de folosire polivalent” pentru finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. 

Art.2.- (1) Se aprobă  indicatorii tehnico – economici cuprinși în Memoriul general și în Devizul 

general conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii: suprafață construită - 915,5 metri 

pătrați; capacitate - 200 de persoane. Valoarea totală a investiției: 3.185.122,82 lei, inclusiv TVA. 

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente se incredinteaza primarul, 

compartimentul financiar contabil-impozite și taxe şi compartimentul  achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești, judeţul Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului, Județul Mureș, Primarului Comunei 

Ibănești, compartimentului financiar contabil-impozite și taxe, compartimentului  achiziţii publice și se 

aduce la cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro  

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
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