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Nr.8599 din 23.08.2019 
                  Anexă la Dispoziția nr.177 din 23 august 2019 

                                                                      a Primarului Comunei Ibănești 

C O N V O C A T O R 

 
   

              Având în vedere  dispoziția primarului nr. 177/23.08.2019 privind convocarea Consiliului local in 

şedinţă  ordinară  , prevederile art.134 alin. (1) lit. a), alin.(2), alin.(3) lit a), alin.(5 ) din  Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ  se convoaca Consiliul Local al comunei Ibănești în sedintă 

ordinară în data de 29.08.2019  ora 17:00 (ora 16:30) pe comisii)  la sediul Primăriei Comunei Ibănești, cu 

Proiectul de ordine de zi, anexă la prezentul convocator . 

♦ Conform art.134 alin.(5) lit b) și c) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt: 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu 

titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public 

al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul 

public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local  al Comunei Ibănești, 

Județul Mureș; 

2. Proiect de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti. 

  ♦ Conform art.134 alin.(5) lit. d) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, materialele înscrise 

pe proiectul  ordinii  de zi – transmiterea  în format  scris a proiectelor  de hotărâre și a celorlalte documente 

odată cu comunicarea convocatorului și a proiectului de ordine de zi. 

♦ Conform art.134 alin.(5) lit. e) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, comisiile  de specialitate cărora au fost transmise spre avizare: 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu 

titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul 

public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în 

domeniul public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local  al Comunei 

Ibănești, Județul Mureș; 

2. Proiect de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti. 

  sunt: 
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-  Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu, turism, 

- Comisia pentru agricultură, activități economico- financiare, amenajare teritoriu şi urbanism, 

- Comisia pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate  şi familie, muncă şi protecție   

socială, protecție copii. 

♦ Conform art.134 alin.(5) lit. f) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul  administrativ, se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri  menționate în 

convocator până la data ședinței. 

 

Am luat la cunoștință :      

    

Consilieri locali: 

 1. Gliga Marius Cristian_______  2. Petra Zamfir _____________                   

3. Dan Ioan ________________            4. Gliga Olimpiu ____________                   

5. Chirteş Emilia ____________             6.Todoran Ionel-Dumitru______                  

7. Ciorăneanu Ştefan ________              8. Matei Florin _____________                 

9. Anton Alina-Elena ______              10. Todoran Mircea-Alin-Cristian____            

11. Bloj Cosmin _____________            12. Dan Niculaie _____________                   

13. Gliga Vasile-Dumitru ______ 

Delegați sătești: 

1. Chirteș Teodor ____________ 

2. Suceava Floarea ___________ 

 

                                                                                                                                                                              

VICEPRIMAR,    

                                                                                 Gliga Marius-Cristian 

 

 

 

 

 



 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
PRIMAR 

 

 

RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

 

 

                                                    PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

la ședința ordinară a Consiliului Local Ibănești  din data de 23.08.2019 ora 17:00 care se va desfășura la 

sediul Primăriei Comunei Ibănești  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu 

gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al 

Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local  al Comunei Ibănești, Județul Mureș; 

Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru 

 

2. Proiect de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti. 

Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

 

Viceprimar 

Gliga Marius-Cristian 

 

 

 

 

 

Redactat: - secretar, Dan Codruța-Alexandrina 

-  Consilier superior, Blaga Grigore-Ioan 

- Consilier personal, Farcaș Sebastian-Irimie 

- Consilier juridic, Farcaș Doris 


