
Nr. 7315/08.08.2018 
 

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, următoarele proiecte de hotărâri: 

 
1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai 
      persoanelor cu handicap desfăşurată în semestrul I al anului 2018; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  

    
Temei legal: prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.29 alin.(1) din 
HGR nr.268/2007 actualizată, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aprobare a Legii nr.448/2006; 
prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 2, și în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), art. 115 
alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Orașului 

Băneasa si a Regulamentului Local de Urbanism aferent; 
 

Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    

Temei legal: prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene, 
prevederile LEGII nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile LEGII nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit.”c”,  alin (5), 
lit. „c”, şi ale art. 45 alin.(2) , lit.”e” , art.115 alin.1 lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
3. Proiect de hotărâre pentru revocarea Titlului VII din Anexa nr. 1 Tabloul cuprinzând valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2018 din H.C.L. nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 
acestora, aplicabile începând cu anul 2018; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  

    
Temei legal: prevederile art. VI din  Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi 

tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care prevede următoarele :”Legea 
nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. ” precum şi prevederile art.486 
alin.(4) din CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015), cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 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. 
 

 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Băneasa, 

Județul Constanța,  2016 – 2025 ”; 
 

Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  



    
Temei legal: prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 45 alin. 
(2) lit.d) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare  pentru semestrul I anul 2018 

la Societatea Comercială  S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 
 

Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    

Temei legal: prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ale prevederilor art. 111 alin.(2) lit.”a”, art. 112 alin.(1), art. 194 alin(1) lit.”a” din Legea nr. 
31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin 
direct ori indirect o participatie majoritara, prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.36 alin.(2) lit.”a” 
alin.(3) lit.”c” si în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a” , art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/200, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

6. 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  09.08.2017. 
 
 

PRIMAR, 
 COLIŞ PAUL  


