
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 3887/17.04.2019 
 

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 comunei Băneasa. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED )în 
cadrul componentei Abordarea integrată ”Premiul European pentru Energie” din Fondul pentru 
acțiuni in domeniul managementului energiei durabile, Programul de Cooperare Elvețiano-Român 
vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul; 

 
 
Temei legal: prevederile Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, Aria de concentrare 4-

Imbunatatirea mediului inconjurator, proiectul ”Fondul de actiune  privind energia durabila(SEAF) , proiect 
cu durata finala de implementare 07.09.2019 si care cuprinde  componenta de finantare, Abordarea 
integrată a „ Premiului European pentru Energie” in valoare totala de 2.666.989 CHF , componentă la care 
Oraşul Băneasa este eligibil, precum și prevederile H.G. nr. 1065 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea 
Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului 
de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, a prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa 
energetică, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d) alin.(6) 
lit.”a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care 
contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1) şi art. 121, alin. 1 şi alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art. 7, alin. (2) din Codul 
Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. 20, art. 21, art. 27, art. 29 şi art. 30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
prevedeile art. 9 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 



ulterioare, prevederile art. 2, art. 16 şi art. 17 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art.351 și art.352 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea 
violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului 
nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția 
de urgență în cazurile de violență domestică. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit. d), 
art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, 
lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 
14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) și art. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale art. 36 alin.(1) din 
Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 13 lit. f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 14, alin. (1), lit. a), art. 30 lit. d) și art. 34 din Legea poliției locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, prevederile 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. 

 

6. proiect de hotărâre  privind  aprobarea închirierii pășunilor ce aparțin domeniului privat al 
comunei Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 
prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2) din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) – 
Republicat, art. 9 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), art. 4, art. 6 si art. 8 din 
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu 



modificările și completările ulterioare, Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare 
a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin 
Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și  nr. 541/2009, Ordinului 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime 
de animale pe hectar de pajişte, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice  nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune 
şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor; prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. b)  şi   ale alin. (6) 
lit. a) punctul 18, si cu cele ale art. 123, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; prevederile 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. 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea 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 art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, 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 , prevederile art.36 
alin.(2) lit.”a” alin.(9) si în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/200, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8. proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de ideintificare a unor bunuri imobile situate în 
comuna Băneasa, înscrise in inventarul domeniului public al Comunei Băneasa, aprobat şi însuşit  
prin H.C.L. nr. 83/17.09.2017; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și 
completările ulterioare, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public, 
prevederilor 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. 

 

9. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Băneasa, a unui bun imobil – 
teren liber de construcţii – situat în comuna Băneasa, strada Stadionului (De694) nr. FN; 



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. 

 

10. proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general local de venituri si cheltuieli pe anul  
2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunei Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si ale prevederilor art. 19 
alin. (1) art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c'', aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare, a prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4)  lit.”a” 
din Legea nr. 215/200, privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

11. 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 Comunei  
Băneasa, pentru anul 2019; 

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 nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019, 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. 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 la 
Societatea Comercială  S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, 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. 

 

13. proiect de hotărâre privind încheierea contului anual de execuţie a bugetului local  pe anul 2018; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.57 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, ale prevederilor  art.27 şi 
art.39 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a prevederilor art. 57 alin.(1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prevederilor  ORDIN nr. 3809 din 18 decembrie 
2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, 
completat prin ORDIN nr. 3858 din 21 decembrie 2018 pentru completarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3.809/2018. 

 

14. proiect de hotărâre privind incheierea contului anual de execuţie al  bugetului Club Sportiv 
„GLORIA „ Băneasa, pe anul 2018; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.57 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, ale prevederilor  art.27 şi 
art.39 alin.(4) lit.”c” Legii nr. 82/1991 a contabilităţii,republicată, a prevederilor art. 57 alin.(1) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale şi a prevederilor  ORDIN nr. 3809 din 18 decembrie 2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, completat prin 
ORDIN nr. 3858 din 21 decembrie 2018 pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018, a 
prevederilor art.3 alin.(1), art.12, art. 181 alin.(1) lit.”a” ,  art.67 alin.(2) litera “b” , alin.(4) lit.”b” şi art.69 din 
Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 
Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 

 

- 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  23.04.2019. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


