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HOTĂRÂRE Nr. 80 

din 26.10.2017 
 

pentru aprobarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții 

„Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 

26.10.2017, 

Având în vedere: 

Adresa MDRAPFE nr. 89737/19.07.2017 

Raportul de specialitate nr. 9545 din 20.10.2017. 

Prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

cu modificările și completările ulterioare și ale OMDRAPFE nr. 3698/18.07.2017 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 

Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Mureş, în perioada 2017-2020 

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 și art. 6 lin Legea nr. 525/2003 

privind transparența decizională în adminstrația publică și prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

norme de tehnică legislativă 

În temeiul prevederile art. 36 alin (2) și alin (4), atr. 45, precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b, 

alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiţii: „Captare izvor și aducțiune apă UAT 

Ibănești”, în valoare totală de 205.237 lei (inclusiv TVA), din care valoare decontată 53.010 lei 

(inclusiv TVA) și valoare rămasă de decontat 152.227 lei (inclusiv T.V.A.). 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ibăneşti, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Ibăneşti şi prefectului judeţului Mureş şi se aduce 

la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 

www.ibanesti.ro   

 
 Președinte de ședință 
      Contrasemnează 
 Petra Zamfir p.Secretar 
 
 Man Ancuța-Nicoleta 
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