
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 aprobarea  contribuţiei anuale a Consiliului Local al Orașului 

Băneasa la finanţarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării 

drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap, pentru anul financiar 2015; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

Temei legal: prevederile art. 118 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care 
beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele 
protejate in centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali 
profesioniști, cu modificările ulterioare, prevederile art. 93 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Normele Metodologice de stabilire a 
nivelului contribuției comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a 
celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art. 19 din 
O.U.G. nr. 26/1997, republicată, aprobate prin H.G. nr. 457/2000, art. IX pct. 2 din O.U.G. nr. 58 din 22 
septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative. 

 

2. proiect de hotărâre privind privind suplimentarea domeniului public al oraşului Băneasa, cu un 

bun imobil transmis din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Justiţiei, în 

domeniul public al oraşului Băneasa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile art. 9 alin.( 1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu 
modificările și completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului 
public, a prevederilor art.863, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată, 
precum şi a prevederilor  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. 
 

3. proiect de hotărâre privind 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. 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea includerii teritoriului Unităţii Administrativ Teritoriale 
Oraşul Băneasa, în teritoriul eligibil al parteneriatului Asociaţia Grup Local Bazinul Dunărean 
Dobrogea de Sud – în constituire; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

Temei legal: prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Regulementului UE nr.508/15.05.2014 privind Fondul European pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime, art.61 şi art.62, alin.(1), lit.a) şi ale Regulamentului 1303/2013, prevederile 
Legii nr.119/1997 pentru ratifificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 



octombrie 1985, art. 4, alin.(2) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, prevederile O.G. 26/2000 cu 
privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 
 

5.proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a unor 

terenuri ce aparțin domeniului privat al Orașului Băneasa; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

    
Temei legal: prevederile 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 , a prevederilor art.45 alin.(3) art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      
6. proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 

(terenuri) aflate in domeniul privat al oraşului Băneasa, ocupate de construcții ce aparțin unor 
persoane fizice; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Marin Ion;  

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

modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 553 alin.(1) și alin.(4) , 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 hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 
2016; 
 
Iniţiator – Primarul orașului 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 2016 nr. 339 / 2015. 

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

    
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. 

 
9. – prezentarea Deciziei nr. 19 din 27.05.2016  emisă de Curtea de Conturi a României, Camera de 
Conturi Constanţa, precum şi a Raportului de Audit Financiar privind auditul contului anual de 
execuţie bugetară pentru anul 2015 la Oraşul Băneasa, judeţul Constanţa;  
 

- prezintă : Marin Ion – primar ; 
 
 

- 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  17.06.2016. 
 

PRIMAR, 
MARIN  ION  

 

 

 

 

 

 

 


