
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 6111/20.06.2019 
 

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 pentru modificarea H.C.L. nr. 27/23.04.2019 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. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Comuna Băneasa prin 
Consiliul Local al Comunei Băneasa cu MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și 
furnizării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT 
COMUNA BĂNEASA, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației 
Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul; 

 
 
Temei legal: prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), pct. 1 - pct. 2 si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice şi a funcţiilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului pe anul 2019; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 107 alin.(1) si (2),art.2 alin.(3),art.111 alin.(1) ,art. 112 alin. (1)  din Legea nr. 

188/1999 republicata(2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulerioare 
,precum si in conformitate cu prevederile art. XVI ,alin.2 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 Hotarârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



4. proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2018 precum şi a 
raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2018 la Societatea Comercială  
S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 28 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, ale prevederilor art. 111 alin.(2) lit.”a”, art. 112 alin.(1), art. 191 alin.(1), art. 194 
alin(1) lit.”a” din Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile 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, aprobată de Legea 47/2014, prevederile 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de Legea 111/2016, 
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată de Legea 769/2001, ORDIN nr. 144 din 15 
februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării 
profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ORDIN nr. 470 din 11 ianuarie 2018 
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019. 

 

6. proiect de hotărâre actualizarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019”; 

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. 

 

 

7. proiect de hotărâre  privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie și peste 50 de ani de casatorie neîntreruptă, precum și pentru premierea 



persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani și peste 80 de ani, din comuna Băneasa, in anul 
2019; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, anexa 2 capitolul 2 pct. 10 lit. 
a), actualizată, a prevederilor art. 258 din CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) – 
Republicat, precum și a prevederilor 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. 

 

8. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Ismail Rifat; 

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. 

 

9. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui  ajutor 
de urgenţă, familiei Nicolcea Dorina; 

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. 

 

10. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor 
de urgenţă, familiei Deancu Cristian; 

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. 

 

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

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  26.06.2019. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


