
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 7724/23.08.2018 
 

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 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. 9 alin. (2) lit. h1 , art. 12 alin.(1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 
privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 100 alin. 33 din Legea nr. 
115/2015 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. 

 
 
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. 9 alin. (2) lit. h1 , art. 12 alin.(1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 100 alin. 33 din Legea nr. 
115/2015 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. 
 

3.proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Băneasa, 
judeţul Constanţa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

 

4. proiect de hotărâre privind reorganizarea Compartimentului de Asistenta Sociala şi Protecţia 
Copilului la nivel de Directie de Asistenta Sociala, în cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art.1, alin.(3), prevederile din anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor - cadru de organizare şi functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala şi a structurii 
orientative de personal, H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, a prevederilor art. 41 şi art. 113 - 116 din Legea nr.292/2011 



a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.448/2006 privind protectia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 272/ 
2004, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind protectia şi promovarea drepturilor 
copilului, prevederilor art. art.36, alin. (1), 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. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana al orașului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 461   din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare, a prevederilor din Sectiunea 4 art. 15 – art. 16 din NORME 
METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate de Ordinul 233/2016, 
prevederilor art.36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. e din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi apartinand domeniului 
public al Oraşului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 16 alin. (1) si  art 17 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 prvind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 
republicata, prevederile Ordinului 1466/2010-  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor 
publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local 
al spatiilor verzi,   dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”,  alin (5), lit. „c”, art. 120 şi ale art. 45 alin.(2) , lit.”e” , 
art.115 alin.1 lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

7. proiect de hotărâre privind participarea Orașului Băneasa în calitate de aplicant la Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 
13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE 
PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, precum și aprobarea disponibilității și 
capacității de a suporta cheltuielile de cofinanțare; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 
– Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. 
“b” şi „d” , alin.6 lit. a) pct. 4 şi pct.11, art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare şi a Notei conceptuale pentru  
proiectul „CENTRU CULTURAL RECREAŢIONAL” ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA pentru 
care se va depune Cerere de finanţare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții 



populației în orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 1 alin.(2) lit. a) art. 3 şi art. 4 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. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”d” , alin.6 lit. a) pct. 4 şi pct.11 şi în temeiul prevederilor art. 45 
alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „CENTRU CULTURAL 
RECREAŢIONAL” ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”, faza de proiectare SF, în vederea 
depunerii acestuia spre finanţare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 
13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în 
orașele mici şi mijlocii din România, APELUL DE PROIECTE CU NUMĂRUL POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 1 alin.(2) lit. b), art. 5 alin.(1) lit.c) pct. (ii) , 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 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 36 
alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de 
aprobare a acordului de parteneriat în cadrul Proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA 
SUD - EST” cod Mysmis 125154, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 
Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. 
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi „d” , alin.6 lit. a) 
pct. 4 şi pct.11, art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2018”; 



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. 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 
aferent proiectului „MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAŞUL 
BĂNEASA, JUDEŢ CONSTANŢA”, finanţat din fonduri nerambursabile; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cap. I, sectiunea I, art.2, 
alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I, art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale 
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, a 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. 

 

- 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  27.08.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


