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DISPOZIŢIA nr.311 

19.09.2017 
 

                    privind convocarea şedinţei ordinare 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 convocă şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Ibăneşti, pentru ziua de luni 25 

septembrie 2017, orele 17:00  la sediul Primăriei comunei Ibăneşti. 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, 

comuna Ibănești, județul Mureș; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform contractului 

nr. C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanțarea proiectului ”Reabilitare și 

modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, 

comuna Ibănești, județul Mureș”,precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare din partea 

FGCR - IFN S.A; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești-Pădure, 

comuna Ibănești, județul Mureș”; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării avansului din F.E.A.D.R., conform contractului 

nr. C0760CM00011772800114/19.09.2017 pentru finanțarea proiectului „Reabilitare și 

modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești-Pădure, comuna Ibănești, județul Mureș” 

precum și a scrisorii de garanție corespunzătoare din partea FGCR - IFN S.A; 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru exploatare masă 

lemnoasă; 

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din clădirea Căminului cultural Dulcea 

pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN -6110; 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din clădirea Dispensarului Uman Ibănești 

pentru instalare echipamente telecomunicații – cod CAEN -6110; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul 

propriu al primăriei comunei Ibănești pentru anul 2018; 

10. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie - 

decembrie 2017. 

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

 

                   PRIMAR, 

                      Dan Vasile-Dumitru 

                                                               Avizat  Secretar, 

               Todoran Codruța-Alexandrina 


