
A N U N T 
 

 

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: 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 aprobarea aderarii unor 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. 
 

3.proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea 

ocupării funcției de administrator public la nivelul orașului Băneasa ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza ca numirea şi eliberarea din functie a 
administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de 
consiliul local, precum şi a dispozitiilor art. 36 alin. (2)  lit.”a”, ale art. 36, alin.3 lit.”b” din aceiaşi lege. 

 

4. proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea desfăşurării 

referendumului local pentru modificarea statutului UAT Băneasa de la statutul de oraş la cel de 

comună; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: prevederile art. 45 (1) şi art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării referendumului local pentru modificarea 

statutului UAT Băneasa de la statutul de oraş la cel de comună; 



Iniţiatori: - consilierii locali: Blagan Eleonor, Burcă Costel, Carastoian Gigi, Grosu Emil, Filip 

Niculae, Mirea Mareş, Petcu Ion, Osman Ayduan;  

Temei legal: prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, prevederile art. 2 alin.(2), 
art.13 alin.(1), art. 14 alin.(1), art. 61 lit.”b” din Legea 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 3 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi alin.(9), 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiei Ţîmpău Nicoleta; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017, ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, anexa 2 capitolul 2 pct. 10 lit. a), precum şi prevederile art. 15 din Legea nr. 
292/2011 privind asistenţa social, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4)  lit.”a” alin.(6) lit.”a” pct. 2, 
alin.(9), art. 45 alin.(2) lit.”a” şi 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 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare 
de urgenţă; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: art. 28  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale prevederilor art. 15 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale 
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. 
 

 

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  11.05.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 



 

 


