ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 16/23.02.2004 privind
procedura si modalitaţile de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor si dispoziţiilor
cu caracter normativ emise de autorităţile locale
Consiliul Local al comunei Bănia, intrunit in sedinţă ordinară ;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de
specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bănia;
Vazand prevederile art. 5 al.(2) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2003 privind organizarea
si funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitaţilor administrativ-teritoriale,
aprobată prin Legea nr.534/2003;
In temeiul prevederilor art. 46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.49, art. 45 şi art. 115 lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.- I Articolul 1 al.(1) din Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 16/23.02.2004
privind procedura si modalitatile de aducere la cunostinta publica a hotararilor si dispoziţiilor cu caracter
normativ emise de autorităţile locale, se modifică şi va avea următorul cuprins:
« (1) Se aproba procedura si modalitatea de aducere la cunostinta publica a hotararilor
Consiliului local Bănia si dispozitiilor primarului cu caracter normativ după cum urmează :
a) Prin afişare pe panoul special amenjat la sediul Primăriei din comuna Bănia nr.120 ;
b) Prin publicare pe Internet pe pagina comunei Bănia www.primariabania.ro .
c) Prin publicarea in Monitorul Oficial al Judetului Caras-Severin;
d) În broşură locală proprie, editată de Primăria comunei Bănia;”
Art. II - Prezenta hotarare se va publica prin afişare la sediul Primăriei Bănia şi pagina
www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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