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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 Comunei  Băneasa, următoarele proiecte de hotărâri: 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băneasa 

şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Baneasa; 

 

 

 
Iniţiator – Primarul comunei Băneasa, domnul Coliş Paul  

    
Temei legal: prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit. 

d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. 
III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 
14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) și art. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale art. 36 alin.(1) din 
Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 13 lit. f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 14, alin. (1), lit. a), art. 30 lit. d) și art. 34 din Legea poliției locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 

2. 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  07.05.2019. 
 
 

PRIMAR, 
 COLIŞ PAUL  


