
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 dezmembrarea unei suprafeţe de teren ,prorietatea publică a Oraşului 
Băneasa,situat în intravilanul Oraşului Băneasa,strada Trandafirilor,nr.55; 
   
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 633/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului A.N.C.P.I. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 879 - 880 din Codul Civil şi Legii 
nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, alin.5) lit. a), art. 45, alin.(2), lit. e) si art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 
2. proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă 
de 1000 mp, situat în oraşul Băneasa,strada Trandafirilor,nr.55,judeţul Constanţa, către 
Arhiepiscopia Tomisului; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: In baza prevederilor art. 861 alin.(3) , art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, a prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare,;  

In conformitate cu  prevederile art.36 alin.(2) lit.”c “,  alin.(6) punctul 19 lit.”c”alin.(9) coroborate art. 
124 din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  
 

3. proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 
2016; 

 Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: In baza prevederilor 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 2016 nr. 339 / 2015;  

 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”si art.45 alin. (2) lit.”a” ,art. 115 alin.(1) 
lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001  privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 

4. proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.46/18.07.2016 privind aprobarea programului 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  



    
Temei legal: In baza prevederilor OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art. 3 alin. (1) lit. „a” şi art. 4 alin. (1) din HG nr. 925/2006, 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” ,  alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” art. 115 alin. (1) lit. ”b” 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
5. proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru organizarea 
evenimentului local “ZILELE ORAŞULUI  BĂNEASA ,14-15 octombrie 2016”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: In baza prevederilor art.20 alin. (1) lit.”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

In conformitate cu  prevederile art.36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi “d”, alin.(4) lit.”a “si alin.(6) lit.”a” pct.1, 4, 5  
din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a”,art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar familiei Drăgan Felicia; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: In baza  prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, ale Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, anexa 2 capitolul 2 pct. 10 lit. a);  
In temeiul prevederilor art. 36 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,  
 
7. proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar familiei Boicea Violeta; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: In baza  prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, 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 socială; 

In temeiul 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  27.09.2016. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


