
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 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    

Temei legal: 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; prevederile  art. 35 
alin.(1) , art.45 alin.(2) , art.47  din  Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

   
2. Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Băneasa în calitate de aplicant la 

„Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, 

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi 

administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    

Temei legal: GHIDUL DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016 a Programului privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult; prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 
36 alin. (2) lit. “b” şi „c”, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici  aferenţi obiectivelor de investiţii cuprinse în cadrul „Programului privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, 

instituţii publice şi unităţi de cult”; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    
Temei legal: GHIDUL DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016 a Programului privind instalarea 

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult; prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 
H.G. nr. 28/2008 şi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru 
aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
– cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu 
modificãrile şi completările ulterioare, a prevederilor art.35, alin.(1) şi alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile art.36 alin.(2) lit. b) și lit. c), alin.4 
lit.d) , alin. 5 lit. c) coroborate cu prevederile art.126, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  4.  Proiect de hotărâre asumarea obligaţiei Orașului Băneasa în calitate de aplicant la 

„Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, 

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi 



administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”, cu privire la asigurarea surselor 

financiare în vederea susţinerii contribuţiei proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în 

vederea finanţării de către Administraţia Fondului pentru Mediu; 

 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa, domnul Coliş Paul  
    
Temei legal: GHIDUL DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016 a Programului privind instalarea 

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult; prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 
36 alin. (2) lit. “b” şi „c”, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

4. 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  11.11.2016. 
 
 

PRIMAR, 
 COLIŞ PAUL  

 

 


