
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 2703/21.03.2018 
 

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 reactualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care  alcătuiesc domeniul public al oraşului Băneasa; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art. 21 alin.(1) din Legea nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. II alin.(1) şi 
alin.(2) pct. b ) din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor,oraşelor,municipiilor şi judeţelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2018; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată 

prin Legea nr. 276/2010, prevederile art. 28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
 

3.proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 117/20.12.2017 privind aprobarea acordării 
indemnizaţiilor de intervenţie pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii si la celelalte 
activităţi prevăzute in Program de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.13, lit.”b’ si lit.”f”, art.35, alin.1, art.40, art.41 si art.42 din L.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, prevederile ORDINULUI 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, prevederile art.5 si art.7, lit.”q” din H.G.1579/2005 privind aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, precum şi a prevederilor art.36, alin.2, lit.”a” si 
lit.”d”, alin.3, lit.”b” si alin.6, lit.”a”, pct.8  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale 
individuale ale Secretarului Oraşului Băneasa;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a) şi cele ale alin. (3) raportate la cele ale art. 116 şi 
117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 



şi completările ulterioare, Legii privind Codul de conduită a funcţionarilor publici nr.7/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 107 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
orașului Băneasa; 

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, precum și cu respectarea prevederilor 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 și art.122  
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere şi închirierea 
terenurilor ocupate fără titlu pentru terenurile ocupate de garaje şi magazii edificate pe domeniul 
public al oraşului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.14, alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile art.1783 din Codul Civil, 
prevederile art. 36 , alin. (2) , lit.,,b “ si ,,c” si alin. (5) , lit.,,a” si ,,b”, art. 123 ,alin. (1) si (2) din Legea nr. 
215/23.04. 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

7. proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru  anul 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari 
de investitii propuse a se realiza in anul 2018 conform planului de investitii; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.58 alin.1 lit.”a” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederilor ORDINULUI nr. 3244 din 21 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 , Cap. V pct. 
5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”. 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv 
„GLORIA BĂNEASA” persoană juridică de drept public în subordinea Consiliului Local al Oraşului 
Băneasa, pentru anul 2018; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 1 alin.(2) lit. b), art. 2 pct. 6, art. 25 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 181 alin.(2) lit. b), art. 

67 alin.2 lit. c), alin.(3) lit. c), alin. 4 lit. b) din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind educaţia fizică şi 

sportul cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 



2017  , precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(3) lit. b), alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct.1, 3, 5 

şi 6 şi ale art.73, respectiv ale art. 45 alin. (2) lit. a),  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la 
Societatea Comercială  S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii  nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale prevederilor Legea 
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; prevederile Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare; ale prevederilor art. 111 alin.(2) lit.”e” din 
Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevederile OG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia, prevederile art. 4 alin.(1) lit.”c”, art. 6 alin. (1) si alin. (3) din OG nr. 26/2013 
privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 
prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2017 la Societatea 
Comercială  S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ale prevederilor art. 111 alin.(2) lit.”a”, art. 112 alin.(1), art. 194 alin(1) lit.”a” din Legea nr. 
31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin 
direct ori indirect o participatie majoritara, prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Societăţii Comerciale  S.C. 
SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 13 alin(1), art. 30 alin.(1) OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 31/1990 cu privire 
la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a prevederilor 
art.36 alin.(2) lit.”a” alin.(3) lit.”c” din Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



12. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii prestate de catre Societatea 
Comercială  S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile O.G. nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
actualizată, prevederile LEGII nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor – REPUBLICATA, prevederile art. 9 alin.(1) lit. g) din LEGE nr. 101 din 25 
aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor – REPUBLICATA, prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; a prevederilor art. 19, art. 28 lit. j), art. 39 din ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 
2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, a prevederilor art. 64 alin.(3) din REGULAMENT-CADRU din 15 iunie 2004 de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizat, 
aprobat de H.G.nr. 955/2004. 

 

13. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Vasile Aurelia; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 28  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 şi completările ulterioare. 

 

14. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Vrednicu Florea; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 28  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 şi completările ulterioare. 

- 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  27.03.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


