
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 transformarii unui post ocupat, în vederea promovarii, din 
cadrul Liceului Teoretic; 

            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art.2 lit.,,b” din Ordinul nr.5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual, prevederile art. 26 
alin.(5) din LEGE CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 3 alin.(6) din ORDONANŢĂ 
DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prevederile art. 1 alin.(3) 
din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată de Legea 
115/2017, a prevederilor art. 36 alin.(1) ,alin.(3),lit.,,b” alin.(2) lit.”a” şi alin.(3) lit. “b” alin.6 lit.”a” pct. 1 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de 
repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală – Republicată, precum şi a prevederilor H.G. nr. 896 din 29 
iulie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, a prevederilor art. 15 lit.”c” din LEGEA nr. 
50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a prevederilor CODULUI CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – 
Republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) 
lit.”c”, alin.(5) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare . 
 

3.proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de acordare a terenurilor prevăzute de Legea nr. 

15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 1 alin.(3), art. 3 alin.(2) din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – Republicată, precum şi a 
prevederilor H.G. nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, a 
prevederilor art. 15 lit.”c” din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii – Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor CODULUI 
CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – Republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

4. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor consiliului local în Comisia pentru 

identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: prevederile Legii nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală – Republicată, precum şi a prevederilor H.G. nr. 896 din 29 
iulie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala, a prevederilor art. 15 lit.”c” din LEGEA nr. 
50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a prevederilor CODULUI CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – 
Republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) 
lit.”c”, alin.(5) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de  gestiune prin atribuire directă,  a  serviciului 

comunitar de utilitate publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Băneasa, către 

S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L., având actionar majoritar Oraşul Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  art. 10 alin. 1, alin. 2, alin. 3, alin. 4, art. 12 alin.(1) lit.”a” , art. 14, art.28 lit.”f” din 
Ordonanţa 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, a prevederilor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” şi „d” , alin.(5) lit.”a” şi alin.(6) 
lit.”a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

6. 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: 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 stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băneasa şi din 
instituţiile subordonate Consiliului Local al oraşului Băneasa; 

 
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, a prevederilor art. 14, alin. (4) şi art. 34 din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010 (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 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. 

 
 
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  18.07.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


