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DISPOZIŢIA nr.386 
22.12.2017 

 
                    privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local 

 

 

  Primarul comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. 

  Având în vedere prevederile art. 39 (2), din Legea nr. 215/2001 republicată cu privire la 

modalitatea de lucru a consiliului local şi procedura de convocare a şedinţelor; 

  În temeiul prevederilor art. 68 (1)  şi art. 115 (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, 

privind administraţia publică locală 

DISPUN: 

 

  Art. 1. Se convocă şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Ibăneşti, pentru ziua de joi 28 

decembrie 2017, orele 14:00 (şedinţa pe comisii, în aceeaşi zi de la ora 13:00) a sediul Primăriei comunei 

Ibăneşti. 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice la nivelul Comunei 

Ibănești, la nivelul Serviciului  public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a 

Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 2018; 

2. .Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie – martie 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti 

începând cu anul 2018, precum şi a unor tarife; 

4. Proiect de hotărâre privind ratificare a Dispoziției 379 din 06.12.2017, a  Dispoziției nr. 382 din 

15.12.2017, a Dispoziției nr. 384 din 21.12.2017 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea 

bugetului local al comunei Ibăneşti pe anul 2017; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, 

pentru anul şcolar 2018-2019; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire  la licitație pentru exploatare masă lemnoasă 

și vânzare lemn de lucru;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiția „Dotarea 

Compartimentului ”Servicii Publice Administrativ - Întreținere” din cadrul  Primăriei Comunei 
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Ibănești, Județul Mureș cu un utilaj multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor de salubritate și 

deszăpezire” 

8. Proiect de hotărâre 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 

 

      

                   Art. 2. Secretarul comunei Ibăneşti, va asigura convocarea consilierilor locali. 

 

                   PRIMAR, 

                      Dan Vasile-Dumitru 

                                                                 Avizat p. Secretar, 

          Man Ancuța-Nicoleta 


