ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr. 21
din 12.03.2018
pentru modificarea HCL nr. 104/28.12.2017 privind implementarea proiectului „Dotarea
Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul Primăriei
Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea
serviciilor de salubritate și deszăpezire”
Consiliul Local al Comunei Ibănești, județul Mureș, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
12.03.2018,
Având în vedere:


Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 227/05.03.2018 primită de la Centrul Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) Alba-Iulia cu privire la Cererea de finanțare pentru
proiectul „Dotarea Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul
Primăriei Comunei Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea
serviciilor de salubritate și deszăpezire”, depusă de către Comuna Ibănești pentru finanțare prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală – Axa LEADER, Măsura M1/6B - “SPRIJINIREA ȘI
DEZVOLTAREA SATELOR” din SDL a Grupului de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita;

a) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
-

-

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
raportul de specialitate nr.2.211 din 08.03.2018;
Avizul(ele) favorabil(e) al(ale) comisiei(iilor) de specialitate a(ale) Consiliului local al comunei
Ibănești, județul Mureș;
nr. de voturi de la ședința de consiliu din data de 12.03.2018. – unanimitate,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea art. 6 din HCL nr. 104/28.12.2017 în sensul că se
modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 104/28.12.2017 - Caracteristicile tehnice ale utilajului, în
conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 104/28.12.2017 rămân neschimbate.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ibănești,
județul Mureș, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ibănești, județul Mureș, și
prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei,
precum și pe pagina de internet www.ibanesti.ro.
Președinte de ședință,
Gliga Olimpiu

Contrasemnează,
p.Secretar
Man Ancuța-Nicoleta

