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DISPOZIŢIA nr. 89 

din 22.03.2018 

 
 

                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 Vineri, 

30 Martie 2018, orele 16,00 (15,00 pe comisii)  la sediul Primăriei comunei Ibăneşti. 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1.  Proiect de hotărâre privind majorarea unor mijloace fixe; 

2.  Proiect de  hotărâre privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar; 

3. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Comunei Ibănești în  „Asociația 

Proprietarilor de Teren -Valea Gurghiului”; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Comunei Ibănești într-un proces 

penal; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de cooperare pentru 

aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în 

parteneriat”; 

6. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 647 din data de 

03.05.1995 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești și SC Molid Silva Prod 

SRL și scoaterea terenului respectiv la vânzare; 
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7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare în zona 

drumurilor publice din intravilanul și extravilanul localității a lucrărilor de construcții 

pentru realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare Consiliului local al comunei 

Ibănești; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor la apă potabilă produsă, 

transportată și distribuită și a tarifelor la canalizare- epurare pentru Comuna Ibănești, 

județul Mureș, pentru „ Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Comuna 

Ibănești”; 

9. Proiect de  hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie - iunie 

2018; 

 

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

 

 

 

       PRIMAR, 

           Dan Vasile-Dumitru                                            Avizat de legalitate, 

                                                                                                                                     P.Secretar, 

                                                                                                                                 Todoran Doris 


