
PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA 
NR. 4806/23.05.2018 
 

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 privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova; 
 
Iniţiator – domnul Iusein Geamal – consilier local;  

 

 
Temei legal: prevederile art. 36 alin.(9), ale art.45 alin.(1) și ale art. 115(1) lit. ”b” din Legea 

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

3.proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de intervenţie privind creşterea calităţii 

arhitectural ambientale a clădirilor, a programului multianual precum şi a listei de inventariere a 

clădirilor ce se încadrează în prevederile Legii 153/2011 art.1 alin (1); 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale, a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată şi republicată, a Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, a documentaţiei de urbanism, faza PUG  aprobată prin H.C.L. 
nr.6/28.03.2002. 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 31/24.04.2018 privind aprobarea contribuției 

financiare a Orasului Baneasa, în calitate de lider beneficiar în proiectul JOYRIDE “Joint Resources 

and Initiatives Dedicated to the Environment” cod ROBG - 338, finanțat prin Programul de 

Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 ”O 

regiune Verde”;  

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

    
Temei legal: prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Cooperare Teritorială 2014-2020, 
JOYRIDE “Joint Resources and Initiatives Dedicated to the Environment” cod ROBG - 338, finanțat prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 
”O regiune Verde”, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 



elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 
2014-2020, a prevederilor art.1, 2, 3 și 4 ale Legii nr.199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, a prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” 
coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 

5. proiect de hotărâre Privind înscrierea în domeniul public al oraşului Băneasa, a unui bun imobil – 

teren ocupat de construcţii – situat în oraşul Băneasa, strada Trandafirilor nr. FN; 

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. 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor 

imobile – terenuri fără construcții – proprietate privată a orașului Băneasa, însușirea rapoartelor de 

evaluare, aprobarea prețului de pornire și a caietelor de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți; 

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. 553 alin.(1) și alin.(4), art. 1650, art. 1674, art.1676 din Codul 
Civil (Legea nr. 287/2009) – Republicată, a prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1) 
şi alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și a  prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din oraşul 

Băneasa prestat de către S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a prevederilor art. 3, alin. (3), art. 4, lit. d),  art. 7, art. 8, art. 15, alin. (1), lit. b) şi c) din Normele 
metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007, precum şi a prevederilor art. 36, alin. 
(1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct.14 şi art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8. proiect 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 aprobarea actualizării „Programului anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2018”; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, a prevederilor art. 12 
alin.(4) 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, aprobate 
de H. G. 395/2016. 

 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 23/27.03.2018 privind utilizarea excedentului 

bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pentru  anul 2017, ca sursă de finanţare a 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru lucrari de investitii propuse a se realiza in anul 2018 

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. 3244 din 21 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 , 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”. 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri prin transfer, Liceului Teoretic 

Băneasa, pentru efectuarea unor lucrări publice; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” şi “d” , alin.(4) lit.”a” alin (6) lit.”a” pct. 1 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. 103 alin.(2) art. 105 alin.(2) lit.”a” , art. 106, art. 111 alin.(4) LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 
2011 a educaţiei naţionale, actualizată, prevederile art. 20 alin.(1) lit.h), art. 67 , cap. II pct. 7 din Legea nr. 
273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile 
Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 / 2017. 

 

12. proiect de hotărâre privind încheierea contului anual de execuţie a bugetului local  pe anul 2017; 

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. 3244 din 19 
decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2017, modificat prin ORDINUL nr. 3315 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3.244/2017. 



 

13. proiect de hotărâre privind incheierea contului anual de execuţie al  bugetului Club Sportiv 

„GLORIA „ Băneasa, pe anul 2017; 

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.(4) lit.”c” Legii 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. 3244 din 19 decembrie 2017 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, modificat 
prin ORDINUL nr. 3315 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3.244/2017, a prevederilor art.3 alin.(1), art.12, art. 181 alin.(1) lit.”a” ,  art.67 alin.(2) litera “b” , alin.(4) 
lit.”b” şi art.69 din Legea nr.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă. 

 

14. proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare 

de urgenţă; 

Iniţiator – Primarul orașului Băneasa, domnul Coliş Paul;  

Temei legal: prevederile art. 28  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale prevederilor art. 15 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, ale 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 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  30.05.2018. 
 
 

PRIMAR, 
COLIŞ  PAUL 


