
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 hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

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

2. proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Coliş Paul, ca urmare a demisiei; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 96 alin. 
(9) din Legea 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
 

3. proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 

domnului Tudorache Marcel Ion, ca urmare a demisiei; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    

Temei legal: prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 96 alin. 
(9) din Legea 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale Secretarului Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    

Temei legal: prevederile art. 107 alin.(2) lit. »d » din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 1173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, prevederile art. 36 alin. (9), art. 45  alin. (1) şi 115 alin. (1) litera „b” din Legea nr. 
215/2001, republicatã, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

 
5.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    



Temei legal: prevederile art. 23 alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) din Legea nr. 188/ 1999, republicată (2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Ordinului 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ; prevederile art.36 alin.(9)  şi în temeiul 
prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
modificările şi completările ulterioare. 

      
6. proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create şi 

deţinute  de Primăria Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile art. 7 şi art. 8   din Legea nr. 16/ 1996 Legea Arhivelor Naţionale, 

republicată, Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de 
conducerea Arhivelor naționale prin ordinul de zi nr. 217/23.05.1996; prevederile art. 36, alin.(9)  şi în 
temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare . 

 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de 
operare  a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Județul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 48462; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, 

Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Art. 
5 alin. (1) şi art. 16 alin. (3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „DOBROGEA”, Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile 

art. 29 alin. (2) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată şi actualizată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în acord cu prevederile art. 36 
alin. (2) coroborat cu alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a), pct. 9 şi pct. 14, precum şi al art. 45  alin. (3) art.115, 
alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările. 

 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea și transportul  deșeurilor din zona 3 Deleni în cadrul 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa” - SMIS – CSNR 
48462; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI Dobrogea; Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;dispoziţiile 
art. 29 alin. (2) şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată şi actualizată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în acord cu prevederile art. 36 
alin. (2) coroborat cu alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a), pct. 9 şi pct. 14, precum şi al art. 45  alin. (3) art.115, 
alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările. 

 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „Modernizare Baza Sportivă 
„Stadion 1 Mai”, oraş Băneasa, jud. Constanţa„; 



 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  
    

Temei legal: prevederile art.44 alin.(1) din Legea 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, prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b”alin.(4) lit.”d” , coroborate cu prevederile art. 126 şi în temeiul prevederilor 
art. 45, art. 47, art. 115 alin.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „Teren de sport tenis de 

câmp şi mini fotbal„ strada Trandafirilor nr. 93 Liceul Teoretic Băneasa, oraş Băneasa, judeţul 

Constanţa ; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    

Temei legal:  prevederile art.44 alin.(1) din Legea 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, prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b”alin.(4) lit.”d” , coroborate cu prevederile art. 126 şi în temeiul prevederilor 
art. 45, art. 47, art. 115 alin.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
11. proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general local de venituri si cheltuieli pe anul  

2016 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2017-2019 al Orașului Băneasa; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015  si ale prevederilor art. 

19 alin. (1) art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c'', aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4)  lit.”a” si 
în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2016”; 
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion  

    
Temei legal : prevederile OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile art. 3 alin. (1) lit. „a” şi art. 4 alin. (1) din HG nr. 925/2006, pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 



completările ulterioare; prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b” ,  alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” art. 115 alin. 
(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
13. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 ; 
 
Iniţiator – Primarul oraşului Băneasa , domnul Marin Ion  

    
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 2015 nr. 186 / 2014; prevederile 
art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”si art.45 alin. (2) lit.”a” ,art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001  
privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 - 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  16.02.2016. 
 

PRIMAR, 
MARIN  ION  

 

 

 

 

 

 


