
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 alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni ; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: Temei legal: prevede rile 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, 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.  

 
2. proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al Oraşului Băneasa, judeţul CONSTANTA    

 
Iniţiator: Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul; 
 
Temei legal: prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă 

(Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); ale art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului 
României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 
363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă (Publicata în Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a art. 1 din ORDIN 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); art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, 
din Legea nr. 307 din 12 iulie 206, privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial 
Nr. 633/21.07.2006); ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor 
Generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007) 

 

3.proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

„Serviciului voluntar pentru situaţii de  urgenţă “  

  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă 
(Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); ale art. 6, al.(3) din Ordonanţa Guvernului 
României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 
363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă (Publicata în Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a art. 1 din ORDIN 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); art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, 
din Legea nr. 307 din 12 iulie 206, privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial 
Nr. 633/21.07.2006); ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor 
Generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007). 

 

4. proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului local al orasului 
Băneasa în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Licului Teoretic Băneasa 

 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, cele ale OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare ale art. nr. 36, alin (1), alin.(2), lit. ”d” si alin. (6) lit. ”a”, pct. 1 din legea nr 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
5. proiect de hotărâre privind privind  alocarea unei sume în vederea organizării ”Pomul de 

Craciun 2017” pentru copiii din invățământul preuniversitar din orașul Băneasa 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, anexa 2 capitolul II pct. 9 lit.”a” şi a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 
2015 precum și cele ale art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct. 4 si art.45 alin. (2) 
lit.”a”  din Legea nr. 215/ 2001  privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezăpezire ce vor fi 
aplicate în sezonul rece 2017-2018 de către SC SERVICII EDILITARE BĂNEASA SRL în relația 
cu UAT Orașul Băneasa, județul Constanța; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal:  prevederile Normativului AND nr. 525/2013 privind prevenirea şi combaterea 
înzăpezirii drumurilor publice, cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările si completările ulterioare, a prevederilor din  Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, a prevederilor 
art. 12 alin.(1) lit.”b” , art. 14 din Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 



reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, în temeiul 
prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” şi „d” , alin.(5) lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” pct. 14 şi art. 45 alin.(3) şi ale 
art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 
 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achizițiile 

publice directe  
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal:prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a HG nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului –cadru din legea nr 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, cele 
ale Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum si 
ale art. 36 alin. (9),   coroborate cu cele ale art. 45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  
 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 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, cele ale  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 

 
 
 9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 2 a HCL nr.83/18.09.2017 privind 

însuşirea şi aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
oraşului Băneasa, judeţul Constanţa prin trecerea unui bun din domeniul public  in domeniul 
privat al orasului; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 3,  al art 4 si al art.21 si a anexei  Legii nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, cele  ale Hotărârii 
Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale art. 135 alin. (4) din 

Constituţia României, prevederile Legii nr. 227/2015 , cele ale Codului Fiscal, ale Legii nr. 273/2006 



privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Codului civil, 
cu modificările și completările ulterioare precum, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată precum şi prevederile art. 6 și art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 
privind fondul funciar, republicată,  dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121 şi  art.122  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi prevederile art. 36 alin.(9), al art. 45 alin.(3) și 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 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 proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările ulterioare, cele ale  art. 6 și art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 privind 
fondul funciar, republicată, și cu prevederile  art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121,  art.122 si art.123 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 45 alin.(3) și 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 aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe o perioada de 5 ani,  

către S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L. a unui bun mobil  

  
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
In conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (1), (2) lit. „a” „c” şi „d”, alin. (5) lit. „a”, alin. (6) lit. „a”, 

pct. 11, 14, 16, 18 şi 19, alin. (9), art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 In temeiul prevederilor art.  45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  
 
12. proiect de hotarăre privind  actualizarea  „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. 2 
alin.(3) lit. b), 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, aprobat de Hotarirea 395/2016, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 
privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual 
al achiziţiilor sectoriale, 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 hotarâre privind completarea organigramei SC SERVICII EDILITARE 

BĂNEASA SRL. 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
  
Temei legal : prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi 

completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată, cele 
ale  art.36 alin.(2) lit.”a “  și alin.(3) lit.”b” , art.61  din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale prevederilor art. 45 alin.(1)  
art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

14. proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii orașului Băneasa, județul Constanța, la 
rangul de comuna ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
  
Temei legal: Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, modificata si 

completata, ale prevederilor Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, 
ale Sectiunii a IV-a – Reteaua de localitati din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de 
amenajare a teritoriului national, modificata si completata, ale art. 3, art. 4 si art. 5, art. 36 alin. 3 lit. "a" 
si alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
15. proiect de hotarâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din corpul Hotărârii 

Consiliului Local Băneasa nr. 55/20.06.2017 privind însuşirea rezultatului referendumului local 
pentru modificarea statutului UAT Băneasa de la statutul de oraș la cel de comună, desfăşurat la 
data de 11.06.2017  ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
  
Temei legal: prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 3/2000 
privind organizarea si desfasurarea referendumului, modificata si completata, ale prevederilor Legii nr. 
2/1968 privind organizarea administrative a teritoriului României, ale Sectiunii a IV-a – Reteaua de 



localitati din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national, 
modificată și completată, ale art. 3, art. 4 si art. 5, art. 36 alin. 3 lit. "a" si alin. (9) din Legea nr. 215/ 
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 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  17.11.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 


