
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 11722/13.12.2018 
 

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 Constituirii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a 
Teritoriului, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de 
Urbanism și Amenajare a Teritoriului; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art.37 alin. (1) art. 37, alin. 11 și 13 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederilor  36, alin. 2, lit. c) coroborat cu 
alin. 5, lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 49/26.06.2018 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 completată, prevederile art. 87 alin.(1) lit.”d” din  Legea nr. 161/2003 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, art. 8 şi art. 
10 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 art. 2012-2016 din Codul civil cu referire la instituţia mandatului, art. 3 alin.(2) lit.a) 
din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a prevederilor art.45, alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul 
de investiţie    „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAŞUL BĂNEASA, JUDEŢUL 
CONSTANŢA”, faza de proiectare PT+DE, PAC, POE cuprinși în devizul general, după finalizarea 
procedurii de achiziție publică; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  



Temei legal: prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin.(2) lit. c) şi d), art. 5 alin.(1) lit.b) pct. (ii) şi (iii), 
art. 10 alin.(4) lit.c) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificãrile şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile O.U.G. 
nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art. 12 alin.(4) şi 
alin.(5) din NORMELE METODOLOGICE din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală – Republicate, aprobate de Ordinul 1851/2013, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) 
lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 , prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) alin. (2) lit.,,e",, art. 47, art. 115 
alin.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din oraşul 
Băneasa prestat de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a prevederilor art. 3, alin. (3), art. 4, lit. d),  art. 7, art. 8, art. 15, alin. (1), lit. b) şi c) din Normele 
metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007, prevederile ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum şi a 
prevederilor art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct.14 şi art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 
locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2019; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 495 lit.”f” art. 457, art. 458, art. 459, art. 460, art. 462, art. 465, art. 467, art. 
470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea 
nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, art. 183, art. 266, al. 6 din 
Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri 
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, a prevederilor art. 5 alin.(1) lit.”a” şi art. 16 alin.(2), 
art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a prevederilor art.27, art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c” şi în temeiul art. 45 alin. (1) 



şi (2) lit.”c” şi al art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor cap. I, 
sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 11 alin. (2), (3) si (6), art. 12 si art. 13 din 
Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 
privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al 
achiziţiilor sectoriale, 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. 

 

7. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 
2018; 

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 2018 nr. 2/2018. 

 

 

- 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  18.12.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


