
 

 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Consiliul Local Ibăneşti 

 

 

 
Redactat: Consilier juridic, Todoran Doris_________________________________________________________________________________________ 

 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 
 

Nr. 641/23.01.2018 

 

 

 

 

 

CONVOCATOR 

 

 

  În baza prevederilor Dispoziţiei nr. 20/23.01.2018 emisă de către Primarul comunei 

Ibăneşti, se convoacă şedinţa  ordinară a consiliului local, pentru ziua de Luni, 29 Ianuarie 2018, 

orele 16,00 (ora 15,00 pe comisii)  la sediul Primăriei comunei Ibăneşti  

 

 

ORDINE DE ZI: 

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului 

creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe 

trimestrul IV 2017; 

2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibăneşti 

din anul 2017 pentru anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 14/2016 de 

aprobare a regulamentului de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții 

economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ- teritorială a 

comunei Ibănești; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de interes local ce 

vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de 

ajutor social potrivit legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 99/28.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 

2018, precum și a unor tarife; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare doamnei Todoran 

Veronica; 



 

 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Consiliul Local Ibăneşti 

 

 

 
Redactat: Consilier juridic, Todoran Doris_________________________________________________________________________________________ 

 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 
 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației lunare domnului Matei 

Petru; 

8. Proiect de hotărâre privind angajarea în funcția de asistent personal a numitei 

Todoran Floarea. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

cheltuielior care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru 

obiectivul de investiție ,, modernizarea unor drumuri și străzi din comuna 

Ibănești, jud. Mureș” 

 

 

 

 

 

                                                                               Primar,  

                                                                      Dan Vasile-Dumitru  
                                                                         

 

 

 

 

........................................................................................................................................................... 

1. Gliga Marius Cristian_______                      2. Petra Zamfir _____________                   

3. Dan Ioan ________________              4. Gliga Olimpiu ____________                   

5. Chirteş Emilia ____________               6.Todoran Ionel-Dumitru______                  

 7. Ciorăneanu Ştefan ________                8. Matei Florin _____________                 

  9. Todoran Alina-Elena ______                          10. Todoran Mircea-Alin-Cristian____            

11. Bloj Cosmin _____________              12. Dan Niculaie _____________                   

13. Gliga Vasile-Dumitru ______ 


