ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea instrumentării proiectului integrat “Alimentarea cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ,
canalizare menajeră şi staţie de epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două
poduri peste pârâul Bănia, înfiinţare after school şi investieţie în scopul conservării specificului local şi a
moştenirii culturale pentru comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală - măsura 3.2.2

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara de lucru;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul de specialitate al compartimentului de
resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Având în vedere Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr. CE (2008)3831 a
Comisiei Europene;
Văzând Planul Local de Dezvoltare Strategică 2007-2013 al comunei Bănia aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 27 din 23 aprilie 2008;
Văzând pct. 11.a) din Ghidul solicitantului măsura 322 – Renovarea şi Dezvoltarea Satelor, program
finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Văzând prevederile art. 20 al.(1) lit. „i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere şi prevederile art. 8 al.(1) lit. „g”, „l” şi „m” din Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30
ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 70 lit. „j” şi art. 90 lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22
decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „b” şi lit. ,,d”; al.(4) lit. „f”; al.(6) lit. „a” pct.2, pct. 4, pct. 14; art. 45
al.(1) şi al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul
2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 – Se aprobă instrumentarea proiectului integrat “Alimentarea cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ,
canalizare menajeră şi staţie de epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două poduri
peste pârâul Bănia, înfiinţare after school şi investieţie în scopul conservării specificului local şi a moştenirii
culturale pentru comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 3.2.2, având următoarele componente:
a. Alimentare cu apă şi staţie de tratare pentru localitatea Gîrbovăţ, comuna Bănia;
b. Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Gîrbovăţ, comuna Bănia;
c. Modernizare străzi comunale comuna Bănia;
d. Execuţie două poduri peste pârâul Bănia, comuna Bănia;
e. Înfiinţare „after school” comuna Bănia;
f. Investiţie în scopul conservării specificului local şi a moşteririi culturale pentru comuna Bănia;

Art. 2 - Investiţiile prevăzute la art.1, care se sunt prevăzute în Planul Local de Dezvoltare Strategică
2007-2013 al comunei Bănia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.27 din 23 aprilie 2008
sunt necesare şi oportune.
Art. 3 – Numărul de locuitori ai comunei Bănia, beneficiari ai proiectului este de 2014.
Art. 4 - Consiliul local al comunei Bănia se angajează să asigure exploatarea drumurilor care vor fi
realizate prin proiect, în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor;
Art. 5 – Consiliul local se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
Art. 6 - Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Bănia.
Art. 7 – Pentru activităţile prevăzute la art. 1 lit. „e” şi „f” se consideră necesar şi oportun a se încheia
un acord de parteneriat între comuna Bănia şi un ONG.
Art. 8 - Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului integrat prevăzut la art. 1,
d-nul Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei Bănia.
Art. 9 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi se va
publica prin afişare.
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