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 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, aduc la cunostinta membrilor C.L. Baneasa, urmatoarele: 

In conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din HCL nr. 

7/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu si a 

prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia 

publica locala, alegerea presedintelui de sedinta care va conduce 

sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de 

acesta, se face cu votul deschis al majoritatii consilierilor in 

functie, iar durata presedintelui nu poate fi mai mare de 3 luni.  

 Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult 

de doua ori pe durata unui mandat. 

 Consilierul local, ales presedinte de sedinta, poate fi 

schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din 

numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor 

locali in functie. 

 Incepand cu data de 19.06.2008, data la care a avut loc 

constituirea Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu, au fost 

alesi presedinti de sedinta, pe perioada a cate trei luni, urmatorii 

consilieri locali: 

- Ciurumelea Cristina; 

- Mardare Florica; 

- Chelu Raducu Ionel; 

- Ghimpeteanu Ion; 

- Purcarea Dumitru; 

- Oanta Ion; 

- Lita Ionel; 

 Va rog sa analizati acest proiect de hotarare si sa adoptati o 

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce 

urmatoarele sedinte de lucru ale Consiliului local Baneasa, judetul 

Giurgiu si va semna hotararile adoptate de acesta. 

 

 

 

                               SECRETAR, 

                               Ion Calin 
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                                                                            RAPORT 

pentru aplicarea  O.U.G. nr.105/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – privind  

frontiera  

de stat a Romaniei, SECTIUNEA A 3-A, privind accesul, circulatia si alte activitati ce se 

desfasoara 

in zona de frontiera 
 

 

 

 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, aduc la cunostinta 

membrilor C.L. Baneasa, urmatoarele: 

 Asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat revine autoritatilor care au 

atributii privind controlul la trecerea frontierei de stat si autoritatilor administratiei publice locale. 

 Culoarul de frontiera si fasia de protectie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al 

statului si se administreaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Politia de Frontiera 

Romana, in conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001 privind 

frontiera de stat a Romaniei, aprobate prin H.G. nr. 445/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Accesul persoanelor la malul fluviului DUNAREA, este permis in baza documentelor de 

identitate, cu aprobarea administratiei publice locale si cu AVIZUL SEFULUI SECTORULUI 

POLITIEI DE FRONTIERA GOSTINU. 

 Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitati in OSTROVUL LUNGU, 

APARTINAND STATULUI ROMAN, SITUAT IN APELE DE FRONTIERA, INTRE KM. FLV.463,5-

470, ESTE PERMIS NUMAI PRIN DREPTUL KM. FLV. 474 si 468 – LOCURILE DE PASTRARE 

AL AMBARCATIUNILOR, cu aprobarea SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA 

GOSTINU. 

Ramanerea persoanelor pe timpul noptii in OSTROVUL LUNGU, este permisa cu aprobarea 

SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA GOSTINU. 

In zona de frontiera, pe adancimea de 500 metri de la linia de frontiera catre interior, CU 

AVIZUL SEFULUI INSPECTORATULUI JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU, se 

pot executa activitati cum sunt: exploatarile forestiere, balastiere sau de cariere, lucrarile de 

imbunatatiri funciare si irigatii, indiguirile, lucrarile sau constructiile pe cursul de apa, lucrari de 

asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajarile turistice, de agrement sau de alta 

natura, cercetarile si prospectarile geologice. 



Pescuitul industrial si sportiv in apele de frontiera, se efectueaza in conditiile O.U.G. nr. 

23/2008, in locurile si sectoarele stabilite de autoritatile competente, CU AVIZUL PREALABIL AL 

SEFULUI INSPECTORATULUI JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA GIURGIU. 

Barcile si ambarcatiunile inmatriculate potrivit legii, aflate in apele de frontiera, se pastreaza 

in locurile stabilite de autoritatea competenta, CU AVIZUL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE 

FRONTIERA GOSTINU, astfel: 

- KM. FLV. 474 – STATIA DE POMPARE SI ADUCTIUNE A APEI; 

- KM. FLV. 468 – DRUMUL LUNGULUI, 

luandu-se masuri de catre cei care le detin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala 

a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activitati ilicite. 

 Activitatile de agreement si sportive in apele de frontiera se pot desfasura cu aprobarea 

administratiei publice locale si cu AVIZUL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE FRONTIERA 

GOSTINU, intre km. flv. 470-475, cu respectarea conditiilor prevazute de lege (balizare, salvare, 

etc.). 

 In apele de frontiera, navele cu excursionisti, precum si orice alta nava sau ambarcatiune, nu 

au voie  sa acosteze decat in porturi  (Giurgiu sau Oltenita)  sau  in  alte locuri special amenajate  in  

acest  
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scop. In caz de forta majora, acostarea se poate face in orice punct de pe malul romanesc, 

ANUNTANDU-SE SECTORUL POLITIEI DE FRONTIERA GOSTINU). Dispozitiile acestui aliniat 

nu se aplica cetatenilor romani posesori de barci. 

 Pasunatul animalelor  este  permis in timpul zilei  pana la digul de protectie al flv. 

DUNAREA, iar  noaptea,  pana  la  500  metri  fata   de   acesta,   catre   interior,  in   locurile  

stabilite   de   autoritatea administratiei publice locale si cu AVIZUL SEFULUI SECTORULUI 

POLITIEI DE FRONTIERA GOSTINU. 

 Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat, intre malul apei si digul de protectie, ESTE 

INTERZISA. Vanatoarea organizata a animalelor de prada, pe adancimea specificata mai sus ESTE 

ADMISA ZIUA SI NUMAI DE LA MALUL APEI CATRE INTERIOR, PE BAZA HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL SI CU AVIZUL PREALABIL AL SEFULUI SECTORULUI POLITIEI DE 

FRONTIERA GOSTINU. 

 Persoanelor care se deplaseaza sau care desfasoara diferite activitati IN APROPIEREA 

FRONTIEREI DE STAT LE ESTE INTERZIS: 

a)sa traga cu arma peste frontiera de stat; 

b)sa deterioreze  sau  sa  distruga semnele  de  frontiera, instalatiile  sau mijloacele tehnice  

de paza  

ale politiei de frontiera; 

c)sa  utilizeze  focul  deschis   fara  luarea  masurilor  pentru  impiedicarea   propagarii   

focului   la  

vecinatati; 

 d)sa fixeze pe banda magnetica, pe hartie sau pe alt suport imagini care sa redea portiuni din 

teritoriul statului vecin; 

 e)sa faca schimb de obiecte sau corespondenta peste frontiera de stat, in alte puncte decat 

cele destinate prin lege acestui scop; 

 f)sa desfasoare activitati care pot polua apele, aerul sau solul in zona de frontiera; 

 g)sa poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontiera; 

 h)sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a 

cetatenilor acestuia; 

 In situatii deosebite, pe timpul unor actiuni ale politiei de frontiera, se poate opri temporar 

accesul si desfasurarea unor activitati in apropierea frontierei de stat in afara localitatilor. 



 Aceste masuri vor fi aduse la cunostinta autoritatii administratiei publice locale si populatiei 

in timp util. 

 La solicitarea administratiei publice locale sau din proprie initiativa, cand situatia impune, 

Sectorul P.F. Gostinu, executa actiuni pentru mentinerea ordinii si linistii publice, independent sau 

in cooperare cu celelalte organe ale M.A.I. 

 Prin grija Primariei, panourile cu denumirea localitatii (inclusiv la satele subordonate) vor 

avea inscrisa mentiunea “LOCALITATE DE FRONTIERA”, in conformitate cu “Normele 

metodologice din 09 mai 2002 de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare - privind frontiera de stat a Romaniei. 

 Fata de cele prezentate mai sus, rog membrii C.L. Baneasa, judetul Giurgiu, sa analizeze si 

sa hotarasca in acest sens. 

 

 

                            SECRETAR, 

                                                                                Ion Calin   
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privind aprobarea desfacerii pozitiei globale nr. 9, cod clasificare 1.6.4 din Inventarul bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunei Baneasa, judetul Giurgiu,  a  terenului aferent  

“cladire fost IAS”  in  suprafata  totala  de  8348  m.p.  in  urmatoarele  pozitii:  teren pentru 

investitia  “AFTER SCHOOL” in suprafata totala de 1200 m.p., conform planului cadastral nr. 

1684 si teren “cladire fost IAS” in suprafata totala de 7148 m.p. 
 

 
 Subsemnatul Calin Ion – secretarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, aduc la cunostinta 

membrilor C.L. Baneasa, urmatoarele: 

 Pentru realizarea proiectului de investitie “AfterSchool, cu racordare la utilitati” pe teren 

domeniu public, pozitia globala nr. 9, cod clasificare 1.6.4 din Inventarul bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al comunei Baneasa, judetul Giurgiu, in suprafata totala de 8348 m.p., CRPDRP -3 

SUD MUNTENIA, solicita desfacerea acestei pozitii prin hotarare a Consiliului local, astfel: 

- teren pentru investitia  “AFTER SCHOOL” in suprafata totala de 1200 m.p., conform 

planului cadastral nr. 1684;  

- teren “cladire fost IAS” in suprafata totala de 7148 m.p.(reprezentand diferenta de la 

8348 m.p.) 

Aceasta desfacere (dezmembrare) are la baza cartea funciara  nr.  1568/N,  prin  care  se 

admite  

cererea cu privire la imobilul :teren arabil intravilan in suprafata de 1200 m.p., situat  in comuna 

Baneasa, judetul Giurgiu, nr. cadastral 1684. 

 Fata de cele aratate mai sus, va rog sa analizati si sa aprobati desfacerea pozitiei globale nr. 

9, cod clasificare 1.6.4 din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 

Baneasa, judetul Giurgiu,  a  terenului aferent  “cladire fost IAS”  in  suprafata  totala  de  8348  

m.p.  in  urmatoarele  pozitii:  teren pentru investitia  “AFTER SCHOOL” in suprafata totala de 

1200 m.p., conform planului cadastral nr. 1684 si teren “cladire fost IAS” in suprafata totala de 

7148 m.p.. 

 

 

 

 

   

                                                                          SECRETAR, 

                                                                             Calin Ion 

                                  
 
 

  


