PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA
NR. 1713/18.02.2019
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, a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. proiect de hotărâre privind aderarea comunei Băneasa, județul Constanța la Asociaţia Comunelor
din România;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003, art. 35 alin. (6) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Statutului Asociaţiei
Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene Constanța a Asociaţiei
Comunelor din România Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale
Asociaţiei Comunelor din România; prevederile art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), art.
61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1) şi în temeiul prevederilor art. art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f) precum şi ale
art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) - (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea
activităţii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Constanța a ACoR;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;

Temei legal: prevederile art. 120-121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, art. 7 alin. (2)
din Codul civil, republicat, actualizat, art. 3, art. 4, art. 10 şi art. 13 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea
Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,art. 11 alin. (4) şi art. 36
alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr.
195/2006, art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea nr. 165/2008 emisă de privind recunoaşterea Asociaţiei Comunelor din
România ca fiind de utilitate publică, art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau
convenţii, Codului muncii, Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare, Codului de procedură civilă, Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia
informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.
1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
Hotărârea Guvernului nr. 1183/ 2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru
asigurarea funcţiei de audit public intern, Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 252/2004, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
finanţelor publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru
organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor

administraţiei publice locale Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului
Filialei Judeţene Constanța a Asociaţiei Comunelor din România, Legea 672/2002 privind auditul public
intern cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Băneasa privind aderarea
comunei Băneasa la Asociaţia Comunelor din România pentru realizarea în sistem de cooperare a
activităţii de audit public intern, prevederilor art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2019;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată prin
Legea nr. 276/2010, prevederile art. 28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

4. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la H.C.L. nr.
5/29.01.2019 privind actualizarea datelor de identificare a unor bunuri imobile situate în comuna
Băneasa, înscrise in inventarul domeniului public al Comunei Băneasa, aprobat şi însuşit prin
H.C.L. nr. 83/17.09.2017;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public,
prevederile art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată,
prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, prevederile art.36 alin.(2) lit.”c “, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea defășurată în anul 2018;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a) şi cele ale alin. (3) raportate la cele ale art. 116 şi
117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 623 alin.(1) lit.e), alin.(3) și alin.(4), art. 624 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici nr.7/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza teritorială a oraşului Băneasa, judeţul Constanţa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;

Temei legal: prevederile art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 22 alin.(1), alin.(2), alin.(3) ale METODOLOGIEI din 2
octombrie 2018 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2019-2020, aprobate de Ordinul MEN nr.5235/2018, prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”,
alin.(6) lit.”a” pct. 1, 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.

7. proiect de hotărâre pentru aprobarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor
de achiziție publică/acorduri - cadru care au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice,
prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art.2, alin.(2) si art. 7, alin.(1) si alin. (5) și art. 68 alin.(2) din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 101/2016 privind
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale
și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, prevederile art. 1, alin.(2), lit.c) din Legea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, prevederile art. 36 alin.(9)
a 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.

8. proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Băneasa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor art. 6 și art. 36 alin.(1) din Legea
nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, și cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121 și art.122
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

9. proiect de hotărâre privind aprobarea
Temei de proiectare şi a Notei conceptuale, a
documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie pentru lucrarea publică „LUCRARI DE CONSOLIDARE JUDECATORIE IN SEDIU
PRIMARIE BANEASA”, faza de proiectare DALI;
Iniţiator – Primarul orașului 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), pct. ii, art. 5 alin.(1) lit.b) pct. (i) , art. 9

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 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
obiectivul de investiţie
„MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAŞUL BĂNEASA, JUDEŢUL
CONSTANŢA”, faza de proiectare PT+DE, PAC, POE cuprinși în devizul general, după finalizarea
procedurii de achiziție publică, precum și aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie;
Iniţiator – Primarul orașului 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. c) şi d), art. 5 alin.(1) lit.b) pct. (ii) şi (iii),
art. 10 alin.(4) lit.c) 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 O.U.G.
nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art. 12 alin.(4) şi
alin.(5) din NORMELE METODOLOGICE din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală – Republicate, aprobate de Ordinul 1851/2013, art.71 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din
28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi a
prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 , 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.

11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
obiectivul de investiţie
„GRADINIŢĂ CU 2 CLASE„- STR. Trandafirilor nr. 55, oraş Băneasa,
judeţul Constanţa, faza de proiectare PT+DE, PAC, POE cuprinși în devizul general, după finalizarea
procedurii de achiziție publică;
Iniţiator – Primarul orașului 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. c) şi d), art. 5 alin.(1) lit.b) pct. (ii) şi (iii),
art. 10 alin.(4) lit.c) 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 O.U.G.
nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art. 12 alin.(4) şi
alin.(5) din NORMELE METODOLOGICE din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare

locală – Republicate, aprobate de Ordinul 1851/2013, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4)
lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 , 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.

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun (teren) aflat in
domeniul privat al comunei Băneasa, ocupat de construcții ce aparțin unei persoane fizice;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare, a prevederilor art. 6 din LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi
publicitatea imobiliară, republicată, precum şi a prevederilor art. 553 alin.(1) și alin.(4), art. 1650 - art. 1730
și următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) – Republicată, a prevederilor art. 10, art. 36 alin.(2)
lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 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 26.02.2019.
PRIMAR,
COLIŞ PAUL

