
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 alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: art. 35 alin.(1), art.45 alin.(2) şi art. 47  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de “Cetăţean de 
onoare al oraşului Băneasa”; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art. 36 alin.(8) din Legea nr. 215/ 2001  privind administratia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Băneasa” , post 
mortem domnului CREŢU NICOLAE ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 36 alin.(1) şi alin.(8)   din Legea nr. 215/ 2001  privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care  alcătuiesc domeniul public al oraşului Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 21 alin.(1) din Legea nr. 213/2008 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. II alin.(1) şi alin.(2) 
pct. b ) din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor,oraşelor,municipiilor şi judeţelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999. 
 

5. proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HG 
nr.548/1999. 

 



6. proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – 
teren liber de construcţii – situat în oraşul Băneasa, sat Făurei; 
 
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, 
prevederile 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. 

 
 

      
7. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 132.956  
mp din domeniul public al oraşului Băneasa, in vederea construirii şi punerii în funcţiune a 
obiectivului  ” Reţele de apă și canalizare  orașul Băneasa, județul Constanța” din cadrul „ 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanţa în perioada 2014-2020”; 
 
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, prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările si completările ulterioare, prevederile art.874 şi art.875 din Codul civil aprobat prin Legea 

nr.287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile  art.36 alin.(2) lit.”c “si 

alin.(5) lit.”a”, alin.(6) pct. 14 şi ale alin.(9) coroborate cu art. 124, art. 119, art. 120 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
8. proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un spaţiu ce apartine 
domeniului public si deţinut prin contract de închiriere de B.N.P. MARIN PUTANU Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.11 alin.(1) lit.”a” si art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica 

si regimul juridic al acesteia, Capitolul V „Contractul de locaţiune” - Cod Civil. 
 

9. proiect de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA 
S.R.L.; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare, a prevederilor art. 35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completraile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităților, a prevederilor, a prevederilor Legii nr. 230/2006 privind iluminatul 

public, a prevederilor O.G. nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobată  prin Legea nr. 3/2003, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d “ coroborat cu alin. (6) pct. 

14  din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

10. proiect de hotărâre privind încheierea contului anual de execuţie a bugetului local  pe anul 2016; 
 



Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.57 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, ale prevederilor  art.27 şi 

art.39 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a prevederilor art. 57 alin.(1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prevederilor  ORDINULUI nr. 2890 din 21 

decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016. 
 

11. proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar pentru  anul 2016, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari 
de investitii propuse a se realiza in anul 2017 conform planului de investitii; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.58 alin.1 lit.”a” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederilor ORDINULUI nr. 2890 din 21 decembrie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 , Cap. V pct. 
5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3, precum şi a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a”. 

 
 
 

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  28.02.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


