
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 aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2017; 
            
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. 
 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din raza teritorială a oraşul Băneasa, judeţul Constanţa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art.19, alin.(4), art. 61 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale;  
prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 1, 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. 
 
3.proiect de hotarare  privind solicitarea  către Guvernul României pentru trecerea din domeniul public al 
statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului 
Constanța, în domeniul public al orașului și în administrarea Consiliului Local al Orașului Băneasa, a unui 
imobil situat în orașul Băneasa; 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
Temei legal: prevederile art. 9 alin.(1) din din Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul 
acesteia, cu modificările și completările  ulterioare. 
 
4. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi 
a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2017; 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    
Temei legal: prevederile art. 495 lit.”f” art. 457, art. 458, art. 459, art. 460, art. 462, art. 465, art. 467, art. 
470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea 
nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, art. 183, art. 266, al. 6 din 
Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri 
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a prevederilor art. 5 alin.(1) lit.”a” şi 
art. 16 alin.(2), art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.27, art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c” şi 
în temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit.”c” şi al art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
5. proiect de hotărâre privind scutirea unor persoane fizice de impozitul pe clădiri şi de impozitul pe teren 
pentru locuinţa de domiciliu, iniţiat de primarul oraşului  Băneasa; 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
Temei legal: prevederile  art.  456 alin.(1) şi (2) lit. „r”, „s”,”t” , art. 464 lit. „r”, „s”,”t” şi art. 469 lit. „b” şi „c” din 
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015) şi a prevederilor  din NORMELE 
METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată de 



H.G. nr. 1/2016, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
6. proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un spaţiu ce apartine 
domeniului public si deţinut prin contract de închiriere de B.N.P. MARIN PUTANU Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
Temei legal: prevederile art.11 alin.(1) lit.”a” si art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, Capitolul V „Contractul de locaţiune” - Cod Civil. 

 
 

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  31.01.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 
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