
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  aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap desfăsurată în semestrul I al anului 2017; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.29 alin.(1) din 
HGR nr.268/2007 actualizată, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aprobare a Legii nr.448/2006; a 
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 și completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 48/29.08.2016 privind adoptarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiatori: Filip Niculae, Burcă Costel, Văduva Ion, Firoi Ioana, Marin Stănel – consilieri locali; 

 
Temei legal: prevederile art. 36 alin.(2) lit.”a” alin.(3) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi a prevederilor  
Ordonanţei  Guvernului nr. 35/2002  pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare 
a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2003 a prevederilor 85 alin.(3) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali precum şi  a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, prevederile art. 40 din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

3.proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice şi a funcţiilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului pe anul 2017; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: art. 107 alin.(1) lit. “a” si ”b” ,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 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,   prevederile Ordinului nr. 1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor 
publici. 

 

4. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – 
investiţie nouă construcţie TEREN DE SPORT TENIS DE CAMP ŞI MINIFOTBAL – situat în oraşul 
Băneasa, str. Trandafirilor nr. 93 şi darea în administrare catre S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA 
S.R.L; 



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, a 
prevederilor art. 554, art. 557, art. 860, art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil ( Legea nr.287/2009) 
republicată, a prevederilor  art.36 alin.(2) lit.”c “ şi alin.(5) lit.”a” coroborate cu art. 123 alin.(1), art. 119,  art. 
120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si 
completările ulterioare, a prevederilor art.  45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

5. 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 Oraşului 
Băneasa, pe anul 2017; 

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 bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 
2017  , 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. 

 

6. proiect de hotărâre Privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANȚA ”; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile OMDRAPFE nr. 3420/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii 
şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru judeţul 
Constanţa, în perioada 2017 – 2020, conform căruia Oraşul Băneasa, beneficiază de finanţare prin PNDL 
2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂNEASA, 
JUDEŢUL CONSTANȚA ” , prevederilor art. 7 alin.(1) lit. e) din O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată de Legea 89/2015 , prevederile art.5 lit.e), art.6 
alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 
precum și a prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu 
şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
„GRADINIŢĂ CU 2 CLASE – STR. TRANDAFIRILOR NR. 55 ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL 
CONSTANŢA”; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile OMDRAPFE nr. 3420/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru 
judeţul Constanţa, în perioada 2017 – 2020, conform căruia Oraşul Băneasa, beneficiază de finanţare prin 
PNDL 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii „ GRADINIŢĂ CU 2 CLASE – STR. TRANDAFIRILOR NR. 



55 ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA ” , prevederilor art. 7 alin.(1) lit. c) din O.U.G. 28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată de Legea 89/2015 , prevederile 
art.5 lit.c), art.6 alin.(3) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013 precum și a prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” 
coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri prin transfer, Liceului Teoretic 
Băneasa, pentru efectuarea unor lucrări publice; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi “d” , alin.(4) lit.”a” alin (6) lit.”a” pct. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. 103 alin.(2) art. 105 alin.(2) lit.”a” , art. 106, art. 111 alin.(4) LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 
2011 a educaţiei naţionale, actualizată, prevederile art. 20 alin.(1) lit.h), art. 67 , cap. II pct. 7 din Legea nr. 
273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile 
Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017. 
 
 
 9. proiect de hotărâre privind alocarea unor sume  din bugetul local, pentru organizarea 
evenimentelor locale ”ZILELE ORAȘULUI BĂNEASA, 14 – 15 OCTOMBRIE 2016” şi „Sărbătoarea 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 
Temei legal: prevederile art.20 alin. (1) lit.”i” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a   prevederilor  art.36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi 
“d”, alin.(4) lit.”a “si alin.(6) lit.”a” pct.1, 4, 5  din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2017”; 

 
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. 

 
 
 
11. 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) 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. 

 
 
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  26.09.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


