PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA
NR. 10069 /26.10.2018
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, a următoarelor proiecte de hotărâri:
1. proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea
operatorul S.C. RAJA S.A. Constanţa ;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. nr. 31 al Legii nr. 215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea
nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006 ;
2. proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de anual al achizitiilor publice pentru anul
2018 aferent proiectului JOYRIDE “Joint Resources and Initiatives Dedicated to the Environment”
cod ROBG - 338, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A RomâniaBulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 ”O regiune Verde”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 2
alin.(3) lit. b), 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, aprobat de Hotarirea 395/2016, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie
2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi
Programului anual al achiziţiilor sectoriale mprecum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

3. proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Programului
European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA), în vederea implementării proiectului
„Îmbunătăţirea managementului energiei durabile la nivelul Oraşului Băneasa, prin aplicarea
instrumentelor Premiului European pentru energie”;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 2
alin.(3) lit. b), 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, aprobat de Hotarirea 395/2016, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie
2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi
Programului anual al achiziţiilor sectoriale precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

4. 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,
prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”si art.45 alin. (2) lit.”a” ,art. 115 alin.(1) lit.”b”din
Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor asupra inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa rezultate în urma dezmembrarii terenului in
suprafata de 6023 mp aflat la pozitia nr. 513 din inventarul bunurilor apartinând domeniul public al
orașului Băneasa și trecerea din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al orașului Băneasa
în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Băneasa a suprafetei de 662 mp având
nr. cad. 102558 și C. F. nr. 102558
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 3, al art 4 , al art. 10 si al art.21 si a anexei Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
cele ale art. 135 alin. (4) din Constituţia României, prevederile Legii nr. 227/2015 , Codul Fiscal şi ale
legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare a
prevederilor Codului civil, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prevederile art. 6 și art. 36
alin.(1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, și cu dispoziţiile art. 36 alin.(2)
lit.”c” , art. 121 şi art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri, prin transfer, Liceului Teoretic
Băneasa, pentru efectuarea unor lucrări publice ;
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;
Temei legal: prevederile art. 36, alin.(2), lit.”c” şi “d” , alin.(4) lit.”a” alin (6) lit.”a” pct. 1 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art. 103 alin.(2) art. 105 alin.(2) lit.”a” , art. 106, art. 111 alin.(4) LEGEA nr. 1
din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, actualizată, prevederile art. 20 alin.(1) lit.h), art. 67, cap. II
pct. 7 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017;
7. proiect de hotărâre privind actualizarea „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. 2 alin.(3) lit. b), 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, aprobat de Hotarirea 395/2016, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie
2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi
Programului anual al achiziţiilor sectoriale;

- 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 31.10.2018.
PRIMAR,
COLIŞ PAUL

