
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 7966/19.08.2019 
 

A N U N T 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică locală, republicată,  aducem la cunoştinţă publică intenţia 
aprobării de către Consiliul Local al Comunei  Băneasa, a următoarelor proiecte de 
hotărâri: 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului de hotărâre Inițiatorul 

proiectului 

de 

hotărâre 

Comisiile de 

specialitate 

cărora li se 

transmite 

proiectul de 

hotărâre 

1 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pe o perioada de 3 luni 

Primar  Comisia de 

specialitate nr.1 

2 Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Raportului privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

desfăşurată în semestrul I al anului 2019 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2, 3. 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare  

al aparatului de specialitate al primarului 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2. 

4 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Băneasa 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2. 

5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi 

modificarea listei de investiţii  pe anul 2019 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2, 3. 

6 Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume  din bugetul 

local, pentru organizarea evenimentelor locale ”ZILELE 

COMUNEI BĂNEASA, 14 – 15 OCTOMBRIE 2019”  

şi „Sărbătoarea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 

1, 2, 3. 

7 Proiect de hotărâre privind scutirea unor persoane fizice de 

impozitul pe clădiri şi de impozitul  pe teren pentru locuinţa 

Primar  Comisiile de 

specialitate nr. 



de domiciliu  

 

1, 2. 

 
 
 
Precizăm că proiectele de hotărâre, cu documentaţia respectivă pot fi 

consultate  la secretarul general al comunei 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  27.08.2019. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


