
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 desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al orașului 
Băneasa în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Băneasa; 
            
Iniţiator – Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Băneasa, domnul Blagan Eleonor;  
 

Temei legal: prevederile art. 96 din Legea Educației Naționale, nr. 1 /2011, cu modificările și 
completările ulterioare, a prevederilor ORDINULUI nr. 3160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 

 
 
2. proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 79/20.12.2016 privind completarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

 
Temei legal: prevederile art. 45 (1) şi art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

3.proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice şi a funcţiilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului pe anul 2017 ; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 107 alin.(1) lit. “a” si ”b” ,art. 112 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999 
republicata(2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulerioare ,precum si in 
conformitate cu prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare prevederile Hotarârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare,   prevederile Ordinului nr. 1932 din 18 decembrie 2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 
funcţionarilor publici. 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea atribuţiilor 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 aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către  Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile  art.36, alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit.c, art.37 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile LEGII nr. 51 
din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţiile Codului civil cu referire la 
instituţia mandatului. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. 
RAJA S.A. Constanţa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,republicată,  ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, precum Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

      
7. proiect de hotărâre privind actualizarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente ce 
aparțin domeniului privat al orașului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; art. 3 și 4 
din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997;art. 7 alin. (2) din Codul civil;art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) raportate la cele ale alin. (5) 
lit. a)  şi cele ale alin. (6) lit. a) punctul 18, combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) și art. 124  şi 
art. 115 alin. (3) şi alin.(5) – alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; art. 9 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; art. 4, art. 1 alin. 
(1), art. 6, art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire 
şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 
al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și  nr. 541/2009, 
Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii 
optime de animale pe hectar de pajişte;Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor, cu modificăruile şi completările ulterioare;  prevederile art.36 alin.(2) lit.”c “si 
alin.(5) lit.”b” din  Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 



8. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-
economice a obiectivului de investiţie  pentru lucrarea publică  „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAŞUL BĂNEASA, JUDEŢUL CONSTANŢA”; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 9 alin.(4) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificãrile şi completările ulterioare, 
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”b”alin.(4) 
lit.”d” , coroborate cu prevederile art. 126   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
9. proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului general local de venituri si cheltuieli pe anul  
2017 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2018-2020 al Orașului Băneasa; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017 şi a prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2017; 
 
Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 2 alin.(3) 
lit. b), art. 12 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, 
aprobat de Hotarirea 395/2016, ORDINUL nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard 
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, 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. 

 
 

11. proiect de hotărâre privind menţinerea alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă 
proiectului „Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiei de Atribuire pentru 
proiectul 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: H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificãrile şi completările ulterioare, a prevederilor art. 20 lit.”f”, ”h”,”j”, art. 44 alin.(1) din  
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor 
Legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare; precum și cu respectarea 
prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. 6 lit.”a” pct.14, art.45 şi art.115 alin.1, lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

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  30.03.2017. 
 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 

 

 

 

 

 

 

 


