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NR. 1303/03.02.2020 
 

A N U N T 
 

 

În conformitate cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” alin.(2) și alin.(5) și art. 
135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ, precum și în temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată,  aducem la 
cunoştinţă publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Comunei  Băneasa, a 
următoarelor proiecte de hotărâri: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului de hotărâre Inițiatorul 

proiectului 

de 

hotărâre 

Comisiile de 

specialitate 

cărora li se 

transmite 

proiectul de 

hotărâre 

1 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pe o perioada de 3 luni 

Primar  Comisia de 

specialitate nr. 

2. 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 

2020 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

3 Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență categoria V2 la nivelul UAT 

Băneasa , conform prevederilor O.M.A.I. 75/2019 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2. 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare 

a comunei  Baneasa, în calitate de Promotor de Proiect, în 

proiectul CERS “Clean Energy for Rural Schools” finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 si Mecanismul 

Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021, Apelul 

“Imbunatatirea Eficientei Energetice” 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

5 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea garantarii 

disponibilitatii fondurilor necesare implementarii proiectului  

CERS “Clean Energy for Rural Schools”  finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 si Mecanismul 

Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021, Apelul 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 



“Imbunatatirea Eficientei Energetice” 

6 Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de 

ideintificare 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 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

7 Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de 

închiriere nr.31/08.03.2008  încheiat între Comuna Băneasa 

și B.N.P. MARIN PUTANU   

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

8 Proiect de hotărâre privind inchirierea directa a spatiului in 

suprafata de 44,95 mp situat in str. Trandafirilor, nr. 101, etaj 

1(sediul Primariei Comunei Băneasa), proprietate publica a 

Comunei Băneasa, catre Biroul Individual Notarial PETRE ION 

DUMITRU 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

9 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Comunei Băneasa a unui bun imobil, în 

vederea valorificării prin licitație publică 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

10 Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor 

contracte de închiriere şi închirierea terenurilor ocupate fără 

titlu pentru terenurile ocupate de garaje şi magazii edificate 

pe domeniul public al Comunei Băneasa 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2. 

11 Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unui 

contract de închiriere pentru un spaţiu  ce aparţine 

domeniului public şi deţinut prin contract de închiriere de 

TUDORICĂ (BANU) DANIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2. 

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitaţie 

publică a unui spațiu, pentru desfașurarea de activități 

medicale în cadrul clădirii Policlinicii fostului Centru de 

Sănătate Băneasa 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

13 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru 

serviciul public de salubrizare din comuna Băneasa prestat 

de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr.1, 

2, 3. 

 
 
 

Precizăm că proiectele de hotărâri, cu documentaţia respectivă pot fi 
consultate  la secretarul general al comunei Băneasa cât si pe www.primaria-
baneasa.ro , secţiunea proiecte de hotărâri.  



           Cei interesaţi pot transmite pe adresa e-mail: secretariat@primaria-
baneasa.ro 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  11.02.2020. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


