
Nr. 5803/12.06.2019 
 

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 înscrierea în domeniul public al comunei Băneasa, a unor bunuri 

imobile – terenuri libere de construcţii – situate în comuna Băneasa, strada Luminișului Lot 

2 și De 694 Lot 2; 

 
Iniţiator – Primarul comunei Băneasa, domnul Coliş Paul  

    
Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu 

modificările și completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului 
public, prevederile art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată, 
prevederile  art.36 alin.(2) lit.”c “si alin.(5) lit.”a” coroborate cu art. 123 alin.(1), art. 119,  art. 120 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
prevederile art.  45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.80/09.12.2015 privind aprobarea dării în 

folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a suprafeţei de teren de 3.165 mp., din 

domeniul public al oraşului Băneasa, în vederea construirii şi funcţionării staţiei de epurare, 

gură de descărcare şi conducta de descărcare in emisar, din cadrul “ Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 

Constanţa în perioada 2014-2020”; 

 
Iniţiator – Primarul comunei Băneasa, domnul Coliş Paul  

    
Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu 

modificările și completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului 
public, prevederile art.874 şi art.875 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile  art.36 alin.(2) lit.”c “si alin.(5) lit.”a” coroborate cu art. 
124, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 
3. Prezentarea Raportului de audit și Decizia Camerei de Conturi Constanța;  

 
- prezintă :COLIȘ PAUL – primar. 

-  

 
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  13.06.2019. 
 
 

PRIMAR, 
 COLIŞ PAUL  


