
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 640/22.10.2019 
 

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 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni; 

            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile 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, prevederile art. 9 din 
Regulamentul –Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 35 / 2002 aprobată prin Legea nr. 673/ 2002 şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al oraşului Băneasa. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap desfăsurată în semestrul II al anului 2018; 
 
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. 
 

3.proiect de hotarare 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, art. 169 din LEGEA nr. 36 din 
12 mai 1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale – republicată, prevederilor art.36, alin.(2) lit.“c",alin.(5) 
lit.”a” , art.123 precum si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băneasa;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  



    
Temei legal: prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit. d), 
art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, 
lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 
14-15, art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) și art. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale art. 36 alin.(1) din 
Legea nr. 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 13 lit. f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 14, alin. (1), lit. a), art. 30 lit. d) și art. 34 din Legea poliției locale nr. 155/2010, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, prevederile 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. 
 

 

5. proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de ideintificare a unor bunuri imobile situate în 

oraşul Băneasa, înscrise in inventarul domeniului public al Oraşului Băneasa, aprobat şi însuşit  

prin H.C.L. nr. 83/17.09.2017; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, 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. 

 

6. proiect de hotărâre  privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil 

– teren liber de construcţii – situat în oraşul Băneasa, propus pentru înfiinţarea unui cimitir 

ortodox; 

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 includerea in Bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare 

aferenta Orașului Băneasa din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

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. 20 lit.”f”, ”h”,”j”, art. 44 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, a 
prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canal Constanța, prevederile art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. 6 lit.”a” pct.14, art.45 alin.(2) lit.”a” şi art.115 alin.1, 
lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

8. proiect de hotărâre proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei 

de investiţii 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. 

 

9. proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar pentru  anul 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari 

de investitii propuse a se realiza in anul 2019 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 NORMELOR METODOLOGICE din 18 decembrie 2018 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate de Ordinul 3809/2018, Cap. V pct. 5.15, 
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  29.01.2019. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


