
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 pentru ședința ordinară din luna 
August 2016, pe motivul absenței motivate a președintelui de ședință aflat în exercitarea mandatului 
de președinte de ședință; 
            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
 

Temei legal: prevederile art. 35 alin.(1), art.45 alin.(2) şi art. 47 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al Oraşului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
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 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, precum şi a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali. 
 

3.proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă Primarului 
Orașului Băneasa – domnul Coliş Paul  în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al 
Orașului Băneasa în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Dobrogea ”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile anexei nr. 3 
pct. VII, anexei nr. 4 art. 14 alin.(1), art. 20 alin.(7) din Hotărârea de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 
4 la H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  prevederile Legii nr.51/2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, republicată, Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, Art. 14 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „DOBROGEA”. 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului pentru semestrul II, anul 2016; 



Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederilor art. 23 alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) din Legea nr. 188/ 1999, republicată (2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Ordinului 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 
 

5. proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al orașului 
Băneasa în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Băneasa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederilor art. 96 din Legea Educației Naționale, nr. 1 /2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

6. proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2016-2017 din oraşul Băneasa, judeţul Constanţa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 61 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale; a  prevederilor 
art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 1, art. 45 alin.(1) ,art. 115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/ 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

7.proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 31/19.04.2016 privind acordarea normei de hrană 
personalului din cadrul Biroul Poliţia Locală Băneasa ; 

 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederilor art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, coroborat cu 
art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliţiei Locale în condiţii 
deosebite şi speciale de muncă, prevederile Hotărârii Guvernului nr. S/501/1994, privind aprobarea 
normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice 
din „sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională” în care se aplică acestea, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 310/2009 şi a 
Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M.S. 227/2008; Ordinului nr. 496/30.03.2015 privind 
contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, ORDIN nr. 776 din 
30 septembrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei 
locale, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, care reglementează acordarea normei de hrană 
coroborată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005, de aprobare a strategiei Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei 
cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale potrivit căreia Poliţia Locală face parte din structura forţelor 
de ordine şi siguranţă publică complementare şi a ordinului M.A.I. nr. 92/2011, pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale şi în conformitate cu 
prevederile Art. XI , Art. 351 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 155/2010, prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicata, precum și a 
prevederilor H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a 
politiei locale, prevederile dispozitiilor art. 36, alin. 2, lit. b) şi d) coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit. a), 



pct. 7, art. 61, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

      
8. proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele, 

utilajele şi maşinile de lucru din dotarea Direcţiei de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile O.G. nr. 80 / 2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată de Legea nr. 247/2002, precum şi a 
prevederilor Legii nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, precum şi a  prevederilor art. 36 alin.(9) si art.45 alin.(1), art.115, alin.(1) lit.b din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
9. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 44/18.07.2016 privind închirierea, prin atribuire 
directă către COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A., a unui spaţiu în vederea desfăşurării 
activităţii de servicii poştale ; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederile art. 858 si următoarele – Titlul VI, cap. I - Codul Civil din 17 iulie 2009 
Legea nr. 287 / 2009 - republicat; - art. 3 si art. 14 din Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile proprietate 
publică cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 36, alin. 1), alin.2), lit. c) si d), alin. 5, lit. 
a), coroborat cu art. 45, alin. 3) si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
10. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 83/09.12.2015 privind stabilirea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile 
începând cu anul 2016; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  
    

Temei legal: prevederilor art. 5 alin.(1) lit.”a” şi art. 16 alin.(2), art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor  art. 14 
Cap. I. pct. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi a prevederilor art.27, art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c” şi în temeiul art. 45 alin. (1) 
şi (2) lit.”c” şi al art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 6 din cap.VIII Alte taxe locale din H.C.L. nr. 
83/09.12.2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi 
a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2016; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  



Temei legal: prevederile art. 5 alin.(1) lit.”a” şi art. 16 alin.(2), art. 27 din   Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; a prevederilor  art. 
486 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, a 
prevederilor art.27, art. 36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c” şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit.”c” şi al art. 115 
alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „GRADINIŢĂ CU 2 CLASE„- 
STR. Trandafirilor nr. 55, oraş Băneasa, judeţul Constanţa; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;     

Temei legal: prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006   privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 28/2008 şi ale Ordinului ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificãrile şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
tehnico-economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „LUCRARI DE REPARAŢII 
ŞI INTREŢINERE LA DRUMURI SI STRAZI DIN U.A.T. BĂNEASA – JUDEŢUL CONSTANŢA”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;     

Temei legal: prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006   privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 28/2008 şi ale Ordinului ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de 
aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al 
documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, 
cu modificãrile şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru 
care, în temeiul prevederilor art. 54 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
14. proiect de hotărâre privind demararea procedurilor in vederea organizării referendumului local 
cu privire la trecerea UAT Băneasa de la statutul de oraş la cel de comună; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;     
 
Temei legal: prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
– Secţiunea a IV –a privind reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 
36 alin.(1) şi ale art. 36 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 
 



 
- iniţiatori: Blagan Eleonor, Filip Niculae, 

Carastoian Gigi, Petcu Ion, Burcă Costel, Grosu 
Emil, Mirea Mareş; 

 
 

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  28.09.2016. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


