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  HOTĂRÂRE 

 NR.11 din 23.02.2017 

                                               privind majorarea unor mijloace fixe 

 

 

  Consiliul local Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 

februarie 2017, 

Luând act de: 

- raportul de specialitate nr.496 din 18.01.2017, întocmit de către Compartimentul financiar 

contabil impozite şi taxe, 

- expunerea de motive nr. 497 din 18.01.2017  prezentat de către Primarul Comunei Ibăneşti, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    României, 

republicată; 

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

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

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991. 

Luând în considerare : 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă;  

- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Ibăneşti. 

În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit.a, art. 36 (1) , art.45 şi art. 115 lit.b din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.  Se aporbă majorarea  mijloacelor fixe din inventarul comunai Ibăneşti cu suma de 

471.364,84 lei, conform expunerii de motive anexată. 

Art.2. Expunerea  de motive prezentată face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.3. Cu aplicarea prezentei hotărâri ordonatorul de credite şi compartimentul financiar 

contabil. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului: Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Mureş, Primarului Comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe şi se aduce 

la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro 

 

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
 


