
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 preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din luna 
Iulie 2016, pe motivul absenţei motivate a preşedintelui de şedinţă aflat în exercitarea mandatului de 
preşedinte de şedinţă; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art. 35 alin.(1), art.45 alin.(2) şi art. 47 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
2.  depunerea jurământului de către domnii Jurcă Mihai şi Vasile Neculai, consilieri locali, ale căror 
mandate au fost validate in unanimitate în şedinţa de constituire a consiliului local din data de 
26.06.2016, în absenţa acestora; 
 

 
 

3.proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din oraşul 
Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 4 alin.(1) , art. 13 lit.”a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, ale art. 10 lit.”d” şi art. 25 lit.”b” din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi 
completată prin Legea nr. 212/2006 , şi ale prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, prevederile art. 6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată 
prin Ordinul nr. 132/2007. 

 

4. proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă Primarului 
Orașului Băneasa – domnul Coliş Paul  în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Orașului Băneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Apă - Canal Constanța ”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare, anexei nr. 3 pct. VII, anexei nr. 4 art. 14 alin.(1), art. 20 alin.(7) din Hotărârea de 
Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr. 
742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice,  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii 
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, precum şi alte legi speciale care 
reglementează serviciile de utilităţi publice, a prevederilor art.36, alin.2, lit. e) coroborat cu alin.7, lit. c, 
art.37, art.45, alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
cu modificările și completările ulterioare . 



 

5. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Băneasa, 
respectiv a supleantului acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. RAJA S.A. 
CONSTANȚA; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit.c, art.37 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor  art.125 
alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi 
completatăprevederile art. 88 din  Legea nr. 161/2003LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 
din NORMELE METODOLOGICE din 13 iunie 2002 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin 
Hotarirea Guvernului nr. 577/2002 si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii; Dispoziţiile Codului civil cu referire la instituţia mandatului. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create şi 
deţinute  de Primăria Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

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. 

 
 

7.proiect de hotărâre 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 Coliş Paul;  
    

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. 

      
8. proiect de hotărâre 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 Coliş Paul;  



    
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. 

 
9. proiect de hotarare privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a unor 
terenuri ce aparțin domeniului privat al Orașului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

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. 

 
10. proiect de hotărâre 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 Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederilor 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. 

11. proiect de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă către COMPANIA NAŢIONALĂ 
POŞTA ROMÂNĂ S.A., a unui spaţiu în vederea desfăşurării activităţii de servicii poştale; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 858 si următoarele – Titlul VI, cap. I - Codul Civil din 17 iulie 2009 Legea nr. 
287 / 2009 - republicat; - art. 3 si art. 14 din Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate publică cu 
modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 36, alin. 1), alin.2), lit. c) si d), alin. 5, lit. a), 
coroborat cu art. 45, alin. 3) si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

12. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 
2016; 

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 2016 nr. 339 / 2015. 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2016”; 



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. 
 

 
14. – 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 : Coliş Paul– primar ; 
 

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  18.07.2016. 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


