
  
 

ROMÂNIA 
JUDEÞUL MUREª 

COMUNA IBÃNEªTI 
Consiliu Local Ibăneşti 

 

 

Întocmit/Redactat M.I.R. _____________________ Exemplare __________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

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

Nr. 5.580 din 19.06.2018   

HOTĂRÂREA 

Nr……….din 25.06.2018 

de ratificare a Dispoziţiei nr. 144 din 19.06.2018 a Primarului comunei Ibăneşti privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2018 

 
 Consiliul local al comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25.06.2018; 

Având în vedere: 

-raportul compartimentului financiar contabil înregistrat sub nr. 5.578 din 19.06.2018,  

-Dispoziţia 144 din 19.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, emisă de către Primarul 

comunei Ibăneşti; 

- expunerea de motive nr. 5.579 din 19.06.2018, prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate privitor la proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei nr. 

144 din 19.06.2018, a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

În conformitate cu: 

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

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

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

1985, ratificată prinLegea nr. 199/1997; 

- prevederile legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(4), lit.”a”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.1alin.2, art.2, art.4, art. 6 şi art 7(13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul art. 45 alin.(2) lit.”a”, art.115, alin (1), lit.”b”  din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1– Se ratifică Dispoziţia nr. 144 din 19.06.2018,a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică 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 

 

INŢIATOR, 

Primar, 

DAN VASILE DUMITRU 

 

Contrasemnează 

  P. Secretar, 

 Man AncuţaNicoleta 
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