
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 10979/22.11.2018 
 

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 actualizarea datelor de ideintificare a unor bunuri imobile situate în 
oraşul Băneasa, înscrise in inventarul domeniului public al Oraşului Băneasa; 

            
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, prevederilor art.866, art.867 şi art.868 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată, 
prevederilor  art.36 alin.(2) lit.”c “, art. 119,  art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre Privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul; 

 

 
Temei legal: prevederile art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice, republicată, prevederilor art. 36, alin. (2) lit.  d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7  
si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.120/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Băneasa şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Orasului 

Baneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 11 şi 38 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 din ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 90 din 5 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, prevederile art. 1 din H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 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. 

 



4. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;  

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 bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2018”; 

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. 

 

6. proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume în vederea organizării ”Pomul de Craciun 2018” 

pentru copiii din invățământul preuniversitar din orașul Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, anexa 2 capitolul II pct. 9 lit.”a” şi a Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018, a 
prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct. 4 si art.45 alin. (2) lit.”a”  din Legea nr. 
215/ 2001  privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

7. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare 

de urgenţă; 

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  27.11.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


