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Nr.4585 din 08.05.2020 
 

Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibănești din data de 

15 mai 2020 

 

A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte 

de hotărâre, obiect al Dispoziţiei primarului nr.98/08.05.2020 ce urmează a fi supuse aprobării 

Consiliului Local al Comunei Ibănești, în şedinţa ordinară din data de 15.05.2020, ora 16:00. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la HCL nr. 66/30.09.2019 

privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local Ibănești, 

Județul Mureș; 

Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și bugetului de venituri 

proprii al Comunei Ibănești, pe trimestrul I al anului 2020; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

3. Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispoziției nr.95 din 30.04.2020 a primarului 

Comunei Ibănești privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației,  

pentru anul fiscal 2021;  

Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

5. Proiect de hotărâre privind funcționarea Serviciului public Comunitar Local de 

Evidență a  

Persoanelor al comunei Ibănești; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.82 din 26 

noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Ibănești începând cu 

anul 2020, precum și a unor tarife, cu modificările ulterioare; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Ibănești în Sistemul Național 

Electronic de plătă online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea 

comisioanelor percepute de furnizorul de servicii selectat; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de 

teren din domeniul privat al Comunei Ibănești; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru 

efectuarea lucrăriilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăți aparținând 

domeniului public al comunei Ibănești și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 

străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi; 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 
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10. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public local pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și aprobarea 

Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 

Ibănești, județul Mureș; 

 Inițiator proiect: viceprimar, Gliga Marius-Cristian. 

11. Proiect de hotărâre însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de 

delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 

fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţul Mureş. 

 Inițiator proiect: primar, Dan Vasile-Dumitru. 

 

Primar, 

Dan Vasile-Dumitru 


