
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 5766/21.06.2018 
 

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 atribuirea de denumiri pentru străzile din satele Negureni, Făurei şi 
Tudor Vladimirescu, apartinătoare oraşului Băneasa, precum  şi atribuirea de numere 
administrative; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art.2 lit.d), art.3, alin. (1)  din O.G. nr. 63 / 2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobata prin Legea nr.48/2003, 
prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” ,  alin. (5) lit. „d” din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Oraşului Băneasa la Programul European Energy 
Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA), în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea 
managementului energiei durabile la nivelul Oraşului Băneasa, prin aplicarea instrumentelor 
Premiului European pentru energie”; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul; 

 
 
Temei legal: prevederile art. 9 alin.(2) şi (22) Legii nr. 121/2014 a eficienţei energetice, ale Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 36 
alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. (f) și alin. (9), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Băneasa, 
respectiv a supleantului acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. RAJA S.A. 
CONSTANȚA; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit.c, art.37 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor  art.125 
alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată, 
prevederile art. 87 alin.(1) lit.”d” din  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 şi art. 10 din NORMELE 
METODOLOGICE din 13 iunie 2002 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotarirea 
Guvernului nr. 577/2002 si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii; 
Dispoziţiile Codului civil cu referire la instituţia mandatului, a prevederilor art.45, alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 



 

4. 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, prevederile art. 553 alin.(1) şi alin.(4), art. 555, art.859 alin.(2), art.876,  
din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 27 
alin.(1) şi art. 41 alin. ( 52 ) din LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,  
Republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale 
art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”,lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de 
iluminat public al  Oraşului Băneasa, județul Constanţa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) 
din Legea  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 
23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de 
iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” şi 
”d”,alin.(5) lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” pct. 11 şi 14 şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de 
salubrizare, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare al  Oraşului Băneasa, județul 
Constanţa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) 
din Legea  nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  prevederilor art. 2 alin.(1), alin.(2) alin.(3) lit.k), art.14 alin.(4) din Legea nr. 101 
din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor – republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale prevederilor Ordinului nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor art. 2 lit.k), art. 102 şi următoarele din Ordinul nr. 82 din 9 
martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, a 
prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 2/2001 aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 180/2002 şi O.G. nr. 8/2008 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind normele de igienă şi recomandările privind modul de viaţă al 
populaţiei, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” şi ”d”,alin.(5) lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” pct. 11 şi 14 şi 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 

7. proiect de hotărâre 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. 

 

8. proiect de hotărâre privind inchirierea  prin licitatie publica cu strigare a spatiilor comerciale din 
Piata Agroalimentară, proprietate  publica a orașului Băneasa, situate in  str. Pieței, nr. 6,  orașul 
Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 3, art. 14,  art. 15  si art. 16, aliniat (1), din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 
1777 și următoarele din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) – Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 21 din 10 aprilie 1996 Legea concurentei, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „c” 
coroborat cu alin. (5), lit. „a”, art. 123 alin.(1) și alin.(2) și art. 45 alin.(1)  precum şi 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 scutirea unor persoane fizice de impozitul pe clădiri şi de impozitul pe 
teren pentru locuinţa de domiciliu; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.  456 alin.(1) lit. „r”, „s”,”t” , alin.(2), alin.(3) şi alin.(5), art. 464 lit. „r”, „s”,”t” 
alin.(2), alin.(3) şi alin.(5), şi art. 469 lit. „b” şi „c” din CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 
227/2015), cu modificările şi completările ulterioare 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. 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a 
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  
„MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAŞUL BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”, faza de 
proiectare PT+DE, PAC, POE; 

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. c) şi d), art. 5 alin.(1) lit.b) pct. (ii) şi (iii), 
art. 10 alin.(4) lit.b) 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 O.U.G. 



nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art. 12 alin.(4) şi 
alin.(5) din NORMELE METODOLOGICE din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală – Republicate, aprobate de Ordinul 1851/2013, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) 
lit.”d”, coroborate cu prevederile art. 126 , prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) alin. (2) lit.,,e",, art. 47, art. 115 
alin.(1) lit.”b”   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

11. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Mititelu Ionuţ Robert; 

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 alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Murat Chezbana; 

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. 

 

- 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  26.06.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


