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HOTĂRÂRE 

  NR. 10 din  26 ianuarie 2017 

 

de completare a  Regulamentului aprobat prin HCL nr.32/15.09.2016 pentru 

modificarea şi completarea hotărârii nr. 45/18 aprilie 2016 privind aprobarea 

înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul Comunei 

Ibăneşti, judeţul Mureş; 

 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti întrunit în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 

2017; 

Având în vedere următoarele temeiuri juridice: 

- expunerea de motive nr. 689/26.01.2017 prezentată de către Primarul Comunei 

Ibăneşti, 

- rapoartele comisiilor de specialitate; 

- art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;     

- Ordinul MAI nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate 

primariile din zona de risc in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta 

precum şi adresele Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş şi ale Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al Judeţului Mureş; 

- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă; 

- art.I pct.10 din HCL nr.32/15.09.2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii 

nr. 45/18 aprilie 2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare 

cu apă şi canalizare la nivelul Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de alimentare cu 

apă şi canalizare al Comunei Ibăneşti; 

Luând în considerare prevederile art.6 si art.7 din  Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă. 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”a”, alin.(2) lit.”d”; art.36 alin. (9); art.45 alin.(1); 

art.61 alin.(5) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Ibăneşti aprobat 

prin HCL nr.32/15.09.2016 pentru modificarea şi completarea hotărârii nr. 45/18 
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aprilie 2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare la nivelul Comunei Ibăneşti,  judeţul Mureş, astfel, după art.37 va fi 

introdus  art.37¹ care va avea următorul cuprins: 

 „Art.37¹ - (1) Primarul Comunei Ibăneşti poate stabili atribuţii personalului 

angajat al Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Ibăneşti 

pe linie de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă. 

 (2) Primarul, va putea  stabili şi sarcini privind asigurarea serviciului de 

permanenţă la sediul Consiliului Local Ibăneşti, participarea la acţiuni de prevenire 

şi stopare a calamităţilor de orice fel şi de înlăturare a efectelor produse de acestea.” 

 

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Mureș, 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare și se aduce la cunoștință 

publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro.  

 

 

                      Preşedinte de şedinţă 

                                                         Bloj Cosmin                                            

          Contrasemnează 

                                                                                                   Secretar 

                                                                                        Todoran Codruţa-Alexandrina
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