ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI

HOTĂRÂREA Nr.12
29.01.2018
privind inițierea demersurilor în vederea construirii de capele mortuare în
comuna Ibănești
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de
29.01.2018.
Luând act de:
- expunerea de motive nr._781 din data de 29.01.2018 prezentată de către consilierul local Matei Florin;
- avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere:
- prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4, art.6 și art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
- prevederile art. 16 alin (2), art. 27 și art. 30 alin (1) - (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (6), lit.”a’’, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (2), lit.”a, b, c, d’’, art. 45 alin.(1) și alin.(2), lit. ”c” si
art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă un studiu de fezabilitate în vederea construirii de capele mortuare în
comuna Ibănești;
Art.2.- Unitățile de cult vor fi informate cu privire la aceste investiții pentru ca acestea, în măsura
în care dispun de teren necesar construcților capelelor să îl pună la dispoziția comunei noastre pentru
realizarea investiției.
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Aparatul de Specialitate

al Primarului comunei Ibănești.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului -judeţului
Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului comunei Ibănești şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.ibanesti.ro
Președinte de ședință
Gliga Olimpiu

Contrasemnează
p.Secretar,
Man Ancuţa-Nicoleta
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