Nr. 9228/03.10.2018
ANUNT
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia aprobării de către
Consiliul Local al Oraşului Băneasa, următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de pentru modificarea H.C.L. nr. 71/27.08.2018 privind participarea Orașului
Băneasa în calitate de aplicant la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa
Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE PROIECTE CU
NUMĂRUL POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, precum și aprobarea disponibilității și
capacității de a suporta cheltuielile de cofinanțare;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul
Temei legal: prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr.3376/28.03.2018 privind publicarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii;prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile
art. 36 alin. (2) lit. “b” şi „d” , alin.6 lit. a) pct. 4 şi pct.11, art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.1, lit. „b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 72/27.08.2018 privind aprobarea Temei
de proiectare şi a Notei conceptuale pentru
proiectul „CENTRU CULTURAL
RECREAŢIONAL” ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA pentru care se va depune
Cerere de finanţare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13,
Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții
populației în orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul
Temei legal: prevederile art. 1 alin.(2) lit. a) art. 3 şi art. 4 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificãrile şi completările
ulterioare; prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”d” , alin.6 lit. a) pct. 4 şi pct.11 şi în temeiul
prevederilor art. 45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 73/27.08.2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţie pentru lucrarea publică „CENTRU CULTURAL RECREAŢIONAL” ORAŞ
BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”, faza de proiectare SF, în vederea depunerii
acestuia spre finanţare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară
13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții
populației în orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul

Temei legal: prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin.(2) lit. b), art. 5 alin.(1) lit.c) pct. (ii) , art. 7
alin.(7) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificãrile şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; prevederile art.
36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 şi în temeiul prevederilor art. 45
alin.(2) lit.a) alin. (2) lit.,,e",, art. 47, art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. probleme diverse, întrebări, interpelări.

Precizăm că proiectele de hotărâre, cu documentaţia respectivă pot fi
consultate la secretarul oraşului Băneasa cât si pe www.primaria-baneasa.ro ,
secţiunea proiecte de hotărâri.
Cei interesaţi pot transmite pe adresa e-mail: primariabaneasa@yahoo.com
sau în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul
proiectelor.
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi prezentate în cadrul şedinţei
Consiliului Local din 03.10.2018.
PRIMAR,
COLIŞ PAUL

