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 actualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice;
Iniţiator – Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Băneasa, domnul Blagan Eleonor;
Temei legal: prevederile art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice, republicată, prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7
si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare.

2. proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat în
Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Dobrogea ”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile anexei nr. 3
pct. VII, anexei nr. 4 art. 14 alin.(1), art. 20 alin.(7) din Hotărârea de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi
4 la H.G. nr. 855/2008, prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, Ordinului Preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, alin.(1) al art. 13 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „DOBROGEA”, actualizat, prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art.36, alin.2, lit. e) coroborat cu alin.7, lit.
c, art.37, art.45, alin.2 lit.f) şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare.

3.proiect de hotarare privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv „GLORIA
BĂNEASA” , ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Oraşului Băneasa
;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art. 3 alin.(1) şi (4) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul public
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind
educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare, prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie
2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, prevederile art. 36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit. a) pct. 1, 3, 5 şi 6 şi ale art.73, din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din vânzarea prin licitaţie
publică deschisă cu strigare a autoturismului marca DODGE NITRO cu nr. Înmatriculare CT-57-CLB;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;

Temei legal: prevederile Anexei 2 – Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din functiune
apartinand institutiilor publice la HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, modificata si completata, precum şi de prevederile
art. 29 din LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, a prevederilor art. 10, art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1) şi alin.(2) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către S.C.
SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L. a unor bunuri mobile -mijloace fixe-, precum şi obiecte de
inventar;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit. „a” „c” şi „d”, alin. (5) lit. „a”, alin. (6) lit. „a”, pct.
11, 14, 16, 18 şi 19, alin. (9), art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. proiect de hotărâre privind privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
la Societatea Comercială S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017 ale prevederilor art. 111 alin.(2)
lit.”e” din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile
art. 4 alin.(1) lit.”c”, art. 6 alin. (1) si alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

7. proiect de hotărâre privind Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C.
SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Legii
nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată, a prevederilor alin. art.36
alin.(2) lit.”a “ și alin.(3) lit.”b” , art.61 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor
orașului Băneasa;

ce aparțin domeniului privat al

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art. 7 alin. (2) din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009
(Legea nr. 287/2009) – Republicată, prevederile art. 9 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, art. 6 si art. 8 din Normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, prevederile Strategiei
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr. 541/2009, prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,
prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere
a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor,
precum şi a prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6)
lit. a) punctul 18, si cu cele ale art. 123, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
9. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul
2017;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, , ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017.
10. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2017”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 12
alin.(4) din Normele Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate
de H. G. 395/2016.
11. prezentarea Raportului de control privind verificările efectuate la Primăria Oraşului Băneasa,
înregistrat sub nr. 4952/11.04.2017 şi transmis Primăriei Oraşului Băneasa, cu adresa nr.
4991/11.04.2017 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa;
- prezintă: Coliş Paul– primar, împreună cu preşedintele de şedinţă, domnul Carastoian Gigi;

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 26.04.2017.

PRIMAR,
COLIŞ PAUL

