
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 aprobarea acordării indemnizaţiilor de intervenţie pentru timpul 
efectiv de lucru prestat la intervenţii si la celelalte activităţi prevăzute in Program de către 
personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta Consiliul local al Oraşului Băneasa; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art.13, lit.”b’ si lit.”f”, art.35, alin.1, art.40, art.41 si art.42 din L.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, prevederile ORDINULUI nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă, prevederile art.5 si art.7, lit.”q” din H.G.1579/2005 privind aprobarea 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, precum şi a prevederilor art.36, alin.2, 
lit.”a” si lit.”d”, alin.3, lit.”b” si alin.6, lit.”a”, pct.8  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/17.11.2017  privind aprobarea vânzării prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare a unui imobil – teren fără construcții – proprietate privată a 
orașului Băneasa, însușirea raportului de evaluare, aprobarea prețului de pornire și a caietului de 
sarcini și instrucțiunilor pentru ofertanți; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
 
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 553 alin.(1) și alin.(4) din Codul Civil (Legea nr. 
287/2009) - republicată; prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1) şi alin.(2) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind prelungirea termenului unui contract de închiriere pentru un spaţiu ce 
apartine domeniului public si deţinut prin contract de închiriere de I.I. TUDORICĂ (BANU) DANIELA; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.1166-1179 din cartea a V a, Titlul II, 
Capitolul I, ”Contractul” din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băneasa şi din serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Baneasa;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 11 şi 38 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 din ORDONANŢĂ DE 



URGENŢĂ nr. 90 din 5 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, prevederile art. 1 din H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 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. 
 

5. proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafețe de teren, proprietate privată a oraşului 
Băneasa, situată în intravilanul oraşului Băneasa, str. Trandafirilor nr. 49 P; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 132 alin.(1) şi art. 135 alin(1) lit.”a” din  Ordinul 
A.N.C.P.I. nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, a prevederilor art. 879 şi art. 880 din Codul Civil şi în temeiul art. 
36 alin.2 lit. c, alin.5) lit. a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun (teren) aflat in 
domeniul privat al oraşului Băneasa, ocupat de construcții ce aparțin unei persoane fizice; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 6 din LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 

februarie 1991*)- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 7/1996, 

privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, precum şi a prevederilor art. 553 alin.(1) și alin.(4), 

art. 1650 - art. 1730 și următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) – Republicată, a prevederilor art. 

10,  art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1), alin.(3) și alin.(4)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
7. proiect de hotărâre privind casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe cu durata normata 
de functionare expirata care prezinta uzura fizica si morala avansata; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevederile art. 21 şi art. 27 din LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale – REPUBLICATĂ, Ordinul 2861/2009 privind  aprobarea Normelor pentru 
organizarea inventarierii elementelor de naturra activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, prevederile art. 22 
din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor 
publice, O.G. nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, prevederile cap.III şi cap. IV din NORMELE METODOLOGICE din 29 decembrie 
1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările ulterioare, aprobatev de H.G.nr. 909/1997 ), prevederile art. 36 alin. 2 lit.”c” , şi 
alin.(9) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe. 

 
 

8. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 
2017; 



 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017. 
 
 
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor cap. 

I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si (6), art. 12 si art. 13 din 
Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 
privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al 
achiziţiilor sectoriale, a prevederilor 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. 

 
 
 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2017”; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 

12 alin.(4) din Normele Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 
de H. G. 395/2016. 

 
 

11. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui  
 ajutor de urgenţă, familiei Dinescu Ion; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 28  alin. (2) 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 și completările ulterioare. 
 
 
12. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Gheorghe Elena Nina; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 28  alin. (2) 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 și completările ulterioare. 
 
 
13. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Omer Şanghiul; 



 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 28  alin. (2) 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 și completările ulterioare. 
 
 
14. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Ardean Gheorghe Ilie; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 28  alin. (2) 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 și 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  20.12.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


