
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 pe o perioadă de 3 luni; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art. 35 alin.(1), art.45 alin.(2) şi art. 47  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 9 din 
Regulamentul –Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 35 / 2002 aprobată prin Legea nr. 673/ 2002 şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al oraşului Băneasa. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 48/29.08.2016 privind adoptarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art. 36 alin.(2) lit.”a” alin.(3) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi a prevederilor  
Ordonanţei  Guvernului nr. 35/2002  pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare 
a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2003 a prevederilor 85 alin.(3) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali precum şi  a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, prevederile art. 40 din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

3.proiect de hotarare privind preluarea, fără plată, a unui bun mobil, aflat în stare de funcţionare, din 
patrimoniul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în patrimoniul Primăriei Oraşului 
Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 1 şi Anexei 1 din H.G nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.c), art. 61 alin.(2) art. 45 alin.(3), art. 119 din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – 
investiţie nouă construcţie clădire C.N.I.P.T. – situat în oraşul Băneasa, str. Trandafirilor nr.55; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
și completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public, 
prevederilor art. 554, art. 557, art. 860, art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil ( Legea nr.287/2009) 
republicată, prevederilor  art.36 alin.(2) lit.”c “, art. 119,  art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

5. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – 
teren liber de construcţii – situat în oraşul Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
și completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public, 
prevederile art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată, 
prevederilor  art.36 alin.(2) lit.”c “,  art. 119,  art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. 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. 
 
 
7. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 38/26.04.2017 privind aprobarea Bugetului de 
venituri si cheltuieli 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 bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017 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 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. 

 
 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 39/26.04.2017 privind aprobarea organigramei şi  
a statului de funcţii  ale S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi 

completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată, a 
prevederilor alin. art.36 alin.(2) lit.”a “  și alin.(3) lit.”b” , art.61  din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și 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 unor sume pentru acordarea de ajutoare 
de urgenţă; 

 
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. 

 
 
 

12. proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiei Osman Narcis; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017, ale Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, anexa 2 capitolul 2 pct. 10 lit. a), precum şi prevederile art. 15 din Legea nr. 
292/2011 privind asistenţa social, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4)  lit.”a” alin.(6) lit.”a” pct. 2, 
alin.(9), art. 45 alin.(2) lit.”a” şi art. 115 alin.(1) lit.”b”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  22.08.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


