
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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Osman Ayduan, ca urmare a demisie; 

            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
2. proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local şi numirea in comisia de 
specialitate a Consiliului Local; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art. 6 alin.(2) şi art. 7 alin.(1) din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul 

Aleşilor Locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 100 alin.(33)  din Legea 
nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 14 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al  
Consiliului Local al Oraşului Băneasa, aprobat prin H.C.L. nr. 48/29.08.2016, precum şi a prevederilor art. 
31 alin.(3) şi alin.(5), art. 311, art. 36 alin.(1) şi (9), din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare 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, prevederile art. 5 alin.(2) 
şi alin.(3) din Legea 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și 
completările ulterioare, a prevederilor art. 3 alin.(3), art. 36 alin.(1) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de propuneri de atribuire de denumiri; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003 
cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiilor Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire 
de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul nr.564/2008 al Ministrului 
Administraţiei şi Internelor, prevederilor art. 36, alin. (2) lit.  c), ale alin. (5), lit. d) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferent investiţiilor propuse în oraşul Băneasa, şi a alocării din bugetul local a valorii 



cofinanţării aferentă  ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria 

de operare a S.C. RAJA SA Constanţa” în perioada 2014-2020; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  art. 7 alin.(7) 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 art. 20 alin.(1) , lit. f), h), 
j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. 36 alin.(2) lit. b), c) şi d) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr .51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare , cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului 
Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canal Constanţa. 

 

6. proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unui contract de închiriere pentru un spaţiu  
ce aparţine domeniului public şi deţinut prin contract de închiriere de S.C. DUOMEDICAL SRL 
Constanta; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.14 si art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 858 – 865 si art. 1777 - 1823 
din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat, a prevederilor art.36, alin.(2) lit.“c",alin.(5) lit.”a” , art.123 
precum si ale art.45 alin.(3) art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

      
7. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12 /28.02.2017 privind însuşirea şi aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: art.21 alin.(2)  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind 
aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum şi a prevederilor art. 36 alin. (2) litera “c”, art.120 
alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
8. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Oraşului Băneasa a 
unui bun imobil construcţie – Clădire sediu administrativ anexă Cărpiniş  Grădiniţa Sfântul Andrei 
Băneasa – în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: art.21 alin.(2)  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind 
aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, precum şi a prevederilor art. 36 alin. (2) litera “c”, art.120 
alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
9. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 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. 
 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „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. 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. 

 
11. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Ionescu Ionela; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art. 28  alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 15 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, ale prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”pct. 2 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 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  20.06.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


