
PROIECT DE HOTARARE NR. 36 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr. 2494 din 16.04.2009 

 

 

                                                                           PROIECT DE HOTARARE   

    privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul Giurgiu, domnului ing. 

    Netejoru Gheorghe – General de brigada (R) 

 

 

              CONSILIUL LOCAL BANEASA 

       Avand in vedere: 

 -  initiativa grupului de consilieri din cadrul consiliului local al comunei Baneasa, judetul Giurgiu, 

exprimata prin Expunerea de motive, raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Baneasa si avizele 

comisiilor de specialitate; 

 - prevederile art. 36, alin. (1) si alin. 8 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – privind Administratia publica locala; 

            In temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a” si “b” din 

Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia 

publica locala, 

 

                                                                         H O T A R A S T E:  

 

 

Art.1. Se  confera titlul de cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul Giurgiu, domnului 

Ing. Netejoru Gheorghe - General de brigada (R), prizonier de razboi, trimis in lagarele de munca 

sovietice, in a carui viata si activitate au fost remarcate acte de bravura deosebite, demne de a intra in 

istoria comunei Baneasa. 

 Art.2. Ceremonia de decernare a titlului de cetatean de onoare al comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, va avea loc in sedinta solemna a consiliului local, special organizata in acest sens..  

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu – domnul Dorobantu Gheorghe.            

 

                             

          
 

 

 

 

                                                                           INITIATOR PROIECT 

1. Ghimpeteanu Ion 

2. Rotaru Ion Viorel 

3. Spinu Ion 

4. Ciurumelea Cristina 

5. Lita Ionel 

6. Martin Virgil Marian 

7. Buturuga Eugen 

8. Moncea Florea 

9. Oprea Madalin Adrian 

 

 

 

 



 

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 35 

 

 

CONSILIUL LOCAL BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr. 2513/21.04.2009 

 

                                                                           PROIECT DE HOTARARE   

    privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de “Cetatean de onoare al comunei Baneasa, 

    judetul Giurgiu” 

 

 

 

 

              CONSILIUL LOCAL BANEASA 

       Avand in vedere: 

 -  initiativa domnului Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, exprimata 

prin Expunerea de motive, raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Baneasa si avizele comisiilor 

de specialitate; 

 - prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – privind Administratia publica locala; 

            In temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a” si “b” din 

Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia 

publica locala, 

 

 

                                                                         H O T A R A S T E:  

 

 

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de conferire a titlului de   “ Cetatean de onoare al comunei 

Baneasa, 

judetul Giurgiu ”, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu – domnul Dorobantu Gheorghe.            

 

                             

          
 

 

 

 

 

 

                                                                           INITIATOR PROIECT 

                                                                                         PRIMAR, 

                                                                             Gheorghe Dorobantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECT DE HOTARARE NR. 34 

 

CONSILIUL LOCAL BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr. 2512 din 21.04.2009 
 

                                                                                     PROIECT DE HOTARARE   

     privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea  

     intocmirii P.U.Z. – locuire servicii, industrie nepoluanta, depozitare, comert, birouri, utilitati, dotari – servicii  

     alimentatie publica,  servicii  aferente circulatiei rutiere,  imprejmuire pe teren  in suprafata de  527.190  m.p.,  

     situat in extravilanul comunei Baneasa, judetul Giurgiu in T. 57, parcela 1-25 si T. 54, parcela 1-14, pentru S.C.  

     SHALHEVETYAH INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti 

 

 

              CONSILIUL LOCAL BANEASA 

       Avand in vedere: 

 -  initiativa domnului Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, exprimata prin 

Expunerea de motive si rapoartele de specialitate intocmite de referentii: Tudor Gheorghe cu atributii fiscale si Vasile 

Florica cu atributii de agent agricol in cadrul Primariei comunei Baneasa, judetul Giurgiu, Calin Ion - secretarul comunei 

Baneasa si avizele comisiilor de specialitate; 

 - adresa Consiliului Judetean Giurgiu,  nr. 3982/13.04.2009  prin  care  se  solicita  avizul  P.U.Z.  –  locuire 

servicii,  industrie nepoluanta,  depozitare,  comert,  birouri, utilitati,  dotari  –  servicii alimentatie publica,   servicii  

aferente  circulatiei rutiere,  imprejmuire  pe  teren  in  suprafata  de  527.190  m.p.,  situat  in  extravilanul  comunei 

Baneasa,  judetul Giurgiu   in   T. 57,   parcela   1 - 25   si   T. 54,   parcela 1 - 14,   pentru  S.C. SHALHEVETYAH 

INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti; 

 - cererea S.C. SHALHEVETYAH INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti, inregistrata sub nr.  2490/16.04.2009, 

reprezentata prin domnul Reuven Katz, in calitate de administrator, prin care solicita eliberarea avizului de principiu in  

vederea obtinerii certificatului   de   urbanism pentru alipire si   P.U.Z.   –   locuire servicii,  industrie nepoluanta,  

depozitare,   comert,   birouri,  utilitati,  dotari   –   servicii alimentatie publica,   servicii  aferente  circulatiei rutiere,  

imprejmuire  pe  teren  in  suprafata  de   527.190  m.p.,   situat  in   extravilanul  comunei Baneasa,  judetul Giurgiu   in   

T. 57,   parcela   1 - 25   si   T. 54,   parcela 1 – 14; 

 - documentatia P.U.Z. si studiul de oportunitate, intocmite de  S.C. JOLIE ARTE S.R.L. Bucuresti,  anexate la  

cererea S.C. SHALHEVETYAH INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti; 

 - prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind autorizarea 

executarii lucrarilor in constructii; 

 - prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  – privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul; 

 - prevederile H.G. nr. 525/1996, republicata – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

 - prevederile Ordinului nr. 1.430/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

 - prevederile Ordinului nr. 91/1991 – privind aprobarea formularelor procedurii de autorizare si a continutului 

documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991; 

 - prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), litera “ c ” si alin. (5), litera “ c ” din Legea nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala; 

 In temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a” si “b” din Legea nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala, 

 

                                                                                            H O T A R A S T E:  

 

 Art.1. Pe  data  prezentei  se  aproba  eliberarea   Avizului  prealabil   de   oportunitate   pentru  obtinerea 

Certificatului de Urbanism in vederea intocmirii PUZ – locuire servicii, ,  industrie nepoluanta,  depozitare,  comert,  

birouri, utilitati,  dotari  –  servicii alimentatie publica,   servicii  aferente  circulatiei rutiere,  imprejmuire  pe  teren  in  

suprafata  de  527.190  m.p.,  situat  in  extravilanul  comunei Baneasa,  judetul Giurgiu   in   T. 57,   parcela   1 - 25   si   

T. 54,   parcela 1 - 14,   pentru  S.C. SHALHEVETYAH INVESTMENTS S.R.L. Bucuresti. 

           Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Baneasa, 

judetul Giurgiu – domnul Dorobantu Gheorghe, care va semna si comunica avizul Consiliului Judetean Giurgiu in 

termenul prevazut de art. 4, alin. (1), litera “a” din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare – privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii. 

  

                                                                               INITIATOR PROIECT 

                                                                                          PRIMAR, 

                                                                                 Gheorghe Dorobantu 

 

 

 

 



 

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 37 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL BANEASA 

JUDETUL GIURGIU 

Nr. 2517 din 21.04.2009 

 

 

 

                                                                           PROIECT DE HOTARARE   

                                                        privind alegerea presedintelui de sedinta 

 

 

 CONSILIUL LOCAL BANEASA 

       Avand in vedere: 

 - initiativa domnului Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, 

exprimata prin Expunerea de motive, raportul de specialitate intocmit de domnul Calin Ion - secretarul 

comunei Baneasa si avizele comisiilor de specialitate; 

 - prevederile H.C.L. nr. 7/2008 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu; 

  - prevederile O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ; 

 - prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare – privind Administratia publica locala; 

 In temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “b”, alin. (3), litera “a” si “b” din 

Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia 

publica locala, 

 

                                                                         H O T A R A S T E:  

 

 Art.1. Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni, doamna/domnul 

____________________ - consilier local, care va conduce urmatoarele sedinte de lucru ale 

Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu si va semna hotararile adoptate de acesta in cadrul 

sedintelor convocate in aceasta perioada. 

 Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la cunostinta publica prin afisare de catre secretarul 

comunei Baneasa, judetul Giurgiu – domnul Calin Ion.     

 

 

                                    

   
 

 

 

 

 
                                                                           INITIATOR PROIECT 

                                                                                         PRIMAR, 

                                                                             Gheorghe Dorobantu 

 

 


