
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 aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din raza teritorială a oraşului Băneasa, judeţul Constanţa; 

            
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art.19, alin.(4), art. 61 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei 

naţionale, prevederile art. 22 alin.(1), alin.(2), alin.(3) ale ORDINULUI nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2018-2019, 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. 

 
 
2. proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al orașului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 

 
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor art. 6 și art. 36 alin.(1) din 
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, și cu prevederile  art. 36 alin.(2) lit.”c” , art. 121 și 
art.122  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe cu durata normata 

de functionare expirata care prezinta uzura fizica si morala avansata; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art. 21 şi art. 27 din LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale – REPUBLICATĂ, Ordinul 2861/2009 privind  aprobarea Normelor pentru 
organizarea inventarierii elementelor de naturra activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, prevederile art. 22 
din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor 
publice, O.G. nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, prevederile cap.III şi cap. IV din NORMELE METODOLOGICE din 29 decembrie 
1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările ulterioare, aprobatev de H.G.nr. 909/1997 ), prevederile art. 36 alin. 2 lit.”c” , şi 
alin.(9) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe. 

 



4. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun (teren) aflat in 

domeniul privat al oraşului Băneasa, ocupat de construcții ce aparțin unei persoane fizice;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
și completările ulterioare, a prevederilor art. 6 din LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- 
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, republicată, precum şi a prevederilor art. 553 alin.(1) și alin.(4), art. 1650 - art. 1730 
și următoarele din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) – Republicată, a prevederilor art. 10,  art. 36 alin.(2) 
lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1), alin.(3) și alin.(4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

5. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi a altor taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2018; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 495 lit.”f” art. 457, art. 458, art. 459, art. 460, art. 462, art. 465, art. 467, art. 
470, art. 472, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, art. 483, art. 486, art. 493 din Legea 
nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele locale, art. 183, art. 266, al. 6 din 
Legea nr. 207/2015 Codul de procedură fiscală, prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri 
de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, a 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, 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. 

 

- 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  30.01.2018. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


