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 hotărâre privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a referendumului local pentru modificarea statutului UAT Băneasa de la statutul
de oraș la cel de comună;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul
Temei legal: prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu
modificările și completările ulterioare, prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 în vederea
desfășurarii referendumului local pentru modificarea statutului UAT Băneasa de la statutul
de oraș la cel de comună;
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul
Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017 si ale prevederilor art. 19
alin. (1) art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c'', aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, prevederile art. 61 lit.”b” Legii nr.
3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările
ulterioare, prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” , prevederile art. 45 alin.(2) lit.”a” din
Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare.

3. 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 19.05.2017.
PRIMAR,
COLIŞ PAUL

