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Nr. 588 /20.01.2017 

 

CONVOCATOR 

 
  În baza prevederilor Dispoziţiei nr.12/20.01.2017 emisă de către Primarul comunei 

Ibăneşti, se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local, pentru ziua de joi, 26 ianuarie 2017, 

orele 17,00 (ora 16,00 pe comisii)  la sediul Primăriei Ibăneşti,  

 

ORDINE DE ZI: 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului 

creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe 

trimestrul IV 2016; 

2.    Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.56/26.12.2016 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 

2017; 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului 

lemnos exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei 

Ibăneşti, pentru anul de producţie 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei şi a preţului de valorificare a 

masei lemnoase; 

5.  Proiect de hotărâre privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei 

Todoran Corina-Natalia. 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, anexă la 

Hotărârea Consiliului Local Ibăneşti nr.42/2013 privind aprobarea organigramei 

primăriei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ibăneşti cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, 

beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat; 

 

                                                                              Primar 

                                                                      Dan Vasile-Dumitru 

 

........................................................................................................................................................... 

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

11. Bloj Cosmin _____________              12. Dan Niculaie _____________                   

13. Gliga Vasile-Dumitru ______ 


