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DISPOZIŢIA nr. 20 

din 23.01.2018 

 
 

              privind convocarea şedinţei ordinară a consiliului local 

 

 

  Primarul comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. 

  Având în vedere prevederile art. 39 (1), din Legea nr. 215/2001 republicată cu privire la 

modalitatea de lucru a consiliului local şi procedura de convocare a şedinţelor; 

  În temeiul prevederilor art. 68 (1)  şi art. 115 (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, 

privind administraţia publică locală 

DISPUN: 

 

  Art. 1. Se convoacă şedinţă ordinară a consiliului local al comunei Ibăneşti, pentru ziua de 

Luni,  29 Ianuarie 2018, orele 16,00  la sediul Primăriei comunei 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 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti din anul 

2017 pentru anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 14/2016 de aprobare a 

regulamentului de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții economici care își 

desfășoară activitatea pe raza administrativ- teritorială a comunei Ibănești; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local ce vor fi 

efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social 

potrivit legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 99/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2018, precum și a unor 

tarife; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare doamnei Todoran Veronica; 
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7. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare domnului Matei Petru; 

8. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei Todoran 

Floarea. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielior 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiție ,, 

modernizarea unor drumuri și străzi din comuna Ibănești, jud. Mureș” 

 

 

Art.2.  Secretarul comunei Ibăneşti, va asigura convocarea consilierilor locali. 

 

 

 

       PRIMAR, 

           Dan Vasile-Dumitru                                            Avizat de legalitate, 

                                                                                                                                     P.Secretar, 

                                                                                                                          Man Ancuța-Nicoleta 


