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 alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 35 alin.(1), art.45 alin.(2) şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 9 din
Regulamentul –Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului
nr. 35 / 2002 aprobată prin Legea nr. 673/ 2002 şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al oraşului Băneasa.

2. proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor din
orașul Băneasa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;

Temei legal: prevederile cap. 11 subcapitolul 2 din STRATEGIA din 14 ianuarie 2015 a Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,
aprobată de Hotarirea Guvernului nr. 18/2015, prevederile art. 6 lit. c1) cc) LEGE nr. 292 din 20 decembrie
2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.2 lit.”d” alin.6
lit.”a” pct.2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

3.proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea minorității
rome, pentru comunităţile de romi din orașul Băneasa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile cap. 11 subcapitolul 2 din STRATEGIA din 14 ianuarie 2015 a Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,
aprobată de Hotarirea Guvernului nr. 18/2015, prevederile art. 6 lit. c1) cc) LEGE nr. 292 din 20 decembrie
2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.2 lit.”d” alin.6
lit.”a” pct.2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

4. proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii unei noi unitati administrativ- teritoriale la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, republicată, precum si ale Hotararii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferent investiţiilor propuse în oraşul Băneasa, şi a alocării din bugetul local a valorii
cofinanţării aferentă ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria
de operare a S.C. RAJA SA Constanţa” în perioada 2014-2020”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile 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 art. 20 alin.(1) , lit. f), h),
j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 36 alin.(2) lit. b), c) şi d) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr .51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului
Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canal Constanţa.

6. proiect de hotărâre privind avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de
delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Titlului VI – Proprietatea publică din noul Cod Civil; Prevederile art.123 alin. 1 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată; Prevederile art.1-3, 6-10, 22-25, 29-30, 32 din
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; Prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.
4, art. 6 alin. (3), art.7, alin. (1)-(3), art.12-14 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,
republicată; Prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,
modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2016; Prevederile art. 1, art. 5
alin.1 lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art. 71-72 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări si concesiunile de servicii; Prevederile art.19 alin. (2) și (3), art. 20-21 din Normele Metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat
prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 2015 al președintelui A.N.R.S.C.; Proiectul „Sistemul de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Constanța” cod SMIS 110880; Prevederile Aplicației de Finanțare pentru
proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”; Prevederile art. 5, 6, 7, 9 și
10 din Documentul de Poziție încheiat între Județul Constanța și unitățile administrativ-teritoriale din
Județul Constanța membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, în scopul realizării în
interes comun a „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”; Prevederile art. 4
alin. 1 și 2, art. 5 alin.1 lit. d), e) și f) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”;

Prevederile art. 11 alin.(1) și (2), art. 36 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (4) lit. f) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; prevederilor art. 45 alin. (1) și alin.(6) și art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările.

7. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil –
teren cu destinaţia de cale de acces – situat în intravilanul oraşului Băneasa;
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; a
prevederilor art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată; a
prevederilor 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.

8. proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a
bunurilor imobile ( terenuri si constructii), aparţinând domeniului public si privat al oraşului
Băneasa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 123 alin.(1) si alin.(2) ale Legii 215/2001 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.1777 - 1823 din Noul Cod Civil;
prevederile art.14 alin.(1) si (2),art.15, art.16 alin. (1)si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, prevederile art.861 alin. (3) din Codul Civil; Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Legea nr.350/2001, actualizata, privind amenajarea
teritoriului si urbanismul; H.G nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, a
prevederilor 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 şi completările ulterioare.

9. proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general local de venituri si cheltuieli pe anul
2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Orașului Băneasa;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018 şi a prevederilor Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

10. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice
pentru anul 2018”;
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. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Băneasa, în anul şcolar 2017- 2018;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr.3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi a prevederilor art.36, alin.2, lit. b), d) coroborat cu alin.4
lit. a) şi alin.6, lit. a), pct.1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001,
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 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 27.02.2018.

PRIMAR,
COLIŞ PAUL

