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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea statutului unităţii administrativ- teritoriale  
comuna BĂNIA 

 
 

Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinara de lucru, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bania, raportul compartimentului de 

speciali tate din cadrul Primăriei, precum si raportul comisiei de speciali tate din cadrul cons iliului  local al  
comunei Bania, 

Văzând şi minuta încheiată în şedinţa publică din data de ___ ianuarie 2008  încheiată potrivit 
prevederilor Legii nr. 52/ 2003 priv ind transparenţa în administraţia publică;  

Având în vedere  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53 din 16 augus t 2002 priv ind Statutul 
Cadru al unităţii adminis trative-teri toriale;  

În baza prevederilor art. 36 al. (2) li t.,,a”; al. (3) li t. „a” art. 45 al.(1) şi (2); art. 115 al.(1) li t. „b” din 
Legea nr. 215/2001 a adminis traţiei publice locale republicată,  

HOTARĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă statutul unităţii administrativ-teri toriale comuna BĂNIA, persoană juridică de 
drept public, cu  patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, se va 
publica pe pagina www.bania.cs.ro , si se va comunica Insti tuţiei Prefec tului  judeţ ului Caraş -Severin. 

 
BANIA LA 31 ianuarie 2008 
Nr. 4   
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

Găină Dănilă 
 
Contrasemneaza 

          Secretar 
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ANEXA  
La Hotărârea Consiliului Local al comunei 
BĂNIA nr. 4 din 31  ianuarie 2008 

         
 
 
 
 
 

STATUTUL  
 

unităţii administrativ-teritoriale  COMUNA BĂNIA 
 
 
 
 

 Art. 1 -  Comuna Bănia es te persoană juridică de drept publ ic. Ea are  patrimoniu propriu si  
capacitate juridica depl ina, poate intra in raporturi juridice cu alte autori tati sau ins titutii publ ice, cu persoane 
juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, in conditi ile legii. 

Art. 2. – (1) Comuna Bănia, apartine judetului Caraş-Severin, si tuat in partea de Sud-Vest a 
Romaniei.  

(2) In cadrul judetului, comuna se afla in partea de sud şi se învecinează:  
 spre Sud     - cu comuna Berzasca ; 
 spre Ves t    - cu comuna Dalboşeţ  ;  
 spre Nord   - cu comuna Bozovici ; 
 spre Est      - cu comuna Eftimie Murgu;  
Art. 3. - Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Bănia, este de 20.768 ha din care: 
      Terenuri agricole, 7.585, 00 -  ha   - 100, 00% 
 teren arabil:  1.720,00    -  ha;  -   22,68%  
 livezi :     378,00   -  ha;     -  4,98%  
 păşuni:   4.624,00    -  ha;  -   60,96%  
 fâneţe:       863,00    -  ha;  - 11,38%  
      
Terenuri neagricole,  13.185,00 -  ha; - 100, 00% 
 ocupate cu păduri:  12.437,00   -  ha;  -   94,33%  
 ape:           75,00    -  ha;  -   0,57% ;  
 drumuri:        169,00    -  ha;  -   1,18%  
 curţi, cons trucţii:          60,00    -  ha;  -   0,46% ; 
 neproduc tiv:       440,00    -  ha;  -   3,34% ; 
Art. 4  - (1) Comuna es te alcatuita d in două sate, Bănia şi Gîrbovăţ, dispuse în cadrul teri toriului  

adminis trative şi unul faţă de celălalt conform planşei nr. 1.  
(2) Satul de reşedinţă este Bănia, unde îşi  au sediul autori tatile adminis tratiei publice locale si sunt 

grupate, de regula, celelalte autori tati si ins titutii publice reprezentative  pentru comună.  
Art. 5 -  Colectiv itatea asupra careia se exercita autoritatea consil iului local si a primarului, es te 

compusă din locuitori i celor două sate Bănia şi Gîrbovăţ, în total 2009 locuitori.  
Art. 6 -  (1)  Satul  Bănia este aşezat pe pârâul cu acelaşi nume, la sud-es t de comuna Bozov ici, 

la o dis tanţă de 7,62 km cu acces prin DJ 571/G  ce se desprinde din DJ 571/B.   
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(2) Localitatea Bănia es te aşezată la o alti tudine ce variază între 325 m şi 280 m, iar G îrbovăţ 
între 308 m şi 275 m. Dealurile care o înconjoară nu depăşesc 400 m înălţime şi îi lasă trei ieşiri : pe valea 
Nerei şi a Minişului spre Anina în nord, pe valea Nerei spre Băi le Herculane în es t şi spre Moldova Nouă în 
vest. Până aproape de satul Bănia şi Gîrbovăţ coboară dealuri le Lupoaiei şi Berbecioanei, separate de Valea 
Mare din care se formează pârâul Bănia. Comuna es te apărată de vânturile ce bat dinspre sud,  de munţii  
Almăjului ce coboară în pante domoale şi se deschid către lunca Nerei, dealuri le fiind acoperite de păduri de 
foioase şi livezi de pomi fruc tiferi. Comuna se înscrie într-o  climă plăcută , fără vânturi puternice , cu o 
temperatură medie anuală de 10 -11grade. Relieful la nord, de cele două locali tăţi, se continuă cu zona de 
luncă a Nerei, parţial inundabilă în anotimpul ploios, care se cultivă de regulă cu păioase şi porumb, necesare 
creşterii animalelor.  

(3) Evoluţia istorică a  satului Bănia. Este atestat încă din anul 1484, împreună cu satul Margina,  
ambele si tuate în amonte de apa “Băniuţa “, spre locul numit “Între v ii”, unde se găseş te platoul unui deal şi  
locul unde ar fi  existat o mică biserică, astăzi dispărută, lângă lacul numit “Sebastian”.  Denumirea satului 
Bănia, se pare că ar proveni dintr-o veche ac tiv itate a localnici lor, respec tiv minerit ; în maghiară “Banyu” se 
traduce prin “ocnă”. În v remea graniţ ei, comuna este denumită Bannia, iar în 1872 Banya.  

Urme vechi is torice şi  de tradiţie locală ar fi mina de aur de pe Valea Mică, din vremea romanilor,  
aşezarea veche de la Marginea cunoscută din anul 1457 ; după tradiţie ar fi aşezările de la Ogaşul Corbului şi  
C ioca lui Bodrilă, precum şi cea de la lacul lui Someşan. La locul numit Aria de sub Tîlva, localnicii cultivau orz,  
secară, ovăz şi grâu. Tot din vechime, la locul numit Stăjări, se adunau odinioară păs torii almăjeni, odată pe an,  
când îşi spuneau necazurile şi luau anumite hotărâri. Vechiul stejar, aminti t aic i s-a uscat în anul 1934; după 
aprecierea inginerilor si lv ici, ar fi avut c ître 600 de ani vechime. Aici socotesc almăjenii, că ar fi mi jlocul acestui 
ţinut . În anul 2004, în locul stejajului pieri t au fos t sădiţi alţi puieţi de stejar.  

Instituţii culturale din comună ar fi :  
 şcoala - înfi inţată în 1783 având ca învăţători pe Iancu Mihailov ici, iar în 1789 pe Ion Dimitriev ici 

; în 1898, şcoala a fos t confesională ; 
 biserica veche din lemn, a fost pe locul denumit Chiţu ; 
 biserica ac tuală s -a zidit în anul 1780, după cum rezultă din pisanie, pic tura nouă fiind făcută de 

Nicolae Haşca în 1895 ; 
 în 1929, a luat fiinţă corul dirijat de învăţătorul I.Găvar ;  
 tot în 1929, s-a înfiinţat fanfara condusă de brigadierul silv ic Nicolae Stroca ; 
Activităţile culturale, se desfăşurau la Căminul cultural, care avea şi o bibliotecă cu cărţi de 

împrumut pentru săt eni. Ca personalităţi de seamă se menţionează :  
 Dobromir Hîrc ila, cneazul superior al Almăjului, care în anul 1773 l-a primit la Bozov ici pe 

împăratul Austriei Iosif al II-lea ;  
 Generalul Dănilă Mătărîngă - ce a absolv it şcoala secundară germană la Bozov ici ;  
 preotul Ghenadie Bogoev ici, parohul bisericii române din Budapes ta şi adminis tratorul fundaţiei  

Emanuel Gojdu, din fondurile căruia s-au întreţinut toţi s tudenţii  români din Ardeal şi Banat, care studiau la 
Budapes ta şi Viena, înainte de primul război mondial; a scris cărţi de rel igie şi de popularizare.  

 la Bănia, s-a născut mama lui Eftimie Murgu, numită Cumbria Pungi lă.  
Art. 7 – (1) Satul Gîrbovăţ, fostă reşedinţ ă de comună, es te aşezat în sudul văii Almăj, la 9 km de 

Bozov ici, pe pârâul cu acelaşi nume. Suprafaţa teri toriului administrativ , după s tatis tica din 1941 a fost de 9.456 
jugări cadas trali, cu 440 clădiri, 403 gospodării şi 1. 517 locuitori.  

(2) Faţă de satul Bănia, este aşezat la vest, la 3 km distanţ ă pe DJ 571/G, drum de pământ, ce 
leagă cele două local ităţi.  

(3) Evoluţia istorică a  satului Gîrbovăţ . Se presupune că a luat fi inţă în anul 1672, în locul 
numit “Sălişte”, care s-ar fi aflat în locul cunoscut astăzi ca “drumul spre saivanul Gai”. Satul a purtat denumirea 
de Săliş te, până în anul 1756, când a fos t necesară mutarea în locul pe care se află astăzi, numit “Valea satului 
Gîrbovăţ”. În trecut comuna purta denumirea  „Gerbocz”  şi  mai târziu „Garbovezi”. 

Biserica din locali tate a fos t zidită în anul 1789, a fos t refăcută în 1872 şi pictată de acelaşi N icolae 
Haşca în 1878. 
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Cel mai vechi învăţător menţionat la şcoala din Gîrbovăţ a fos t Nicolae Iedemircov ici în 1882, când 
era deja Şcoală Naţională Grănicerească. Din această comună s-au ridicat cărturari ca preotul Nicolae N. 
Novacov ici care în “Cronica parohiei greco-ortodoxe române din Gîrbovăţ” - prezintă date preţioase despre 
istoricul comunei. Lui i se datorează în bună parte înfiinţ area gimnaziului din Bozov ici în anul 1922, precum şi 
cercetări arheologice la locul “Dragomireana”, unde descoperă piatra cu inscripţia latină “ TOMAS / FILIUS / 
DASII / VIXIT / ANNOS / XX aşa cum relatează în cronica sa. În anul 1934, s-a înfiinţat corul bărbătesc, dir ijat 
de învăţătorul Petre Pistri lă, apoi fanfara locală.  

Art. 8 -  (1) Populatia unitatii adminis trativ  teritoriale, la ultimul recensamant din anul 2002 
inregis tra 2009 locuitori din care 1312 locuitori ai satului  Bănia şi 697 locuitori ai satului Gîrbovăţ.  

(2) Ocupaţia de bază a locuitorilor  ambelor sate componente ale comunei es te agricultura şi   
creşterea animalelor.  

Art. 9 -  Componenta etnica a populatiei comunei, releva faptul ca populatia majori tara este 
detinuta de români cu o pondere de  cu 95 % , diferenţa de 5 %  fiind reprezentată de rromi şi al te naţionali tăţi.   

Art. 10 -  Autori tatile administratiei publice locale sunt  Consiliul Local, ca autoritate del iberativa si  
Primarul, ca autori tate executivă.  

Art. 11  - Consiliul local, cons titui t la data de 22.06.2004 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36,   
are in componenta un numar de 11 consil ieri din care:  5 membri PD, 2 membri PNL, 1 membru PNŢCD 
(PPCD), 1 membru PRM, 1 membru PSD şi 1 membru independent.  

Art. 12. -  Legatura comunei cu alte unitati adminis trativ teri toriale, se face pe drumurile DC 43, DJ  
571/G  şi DJ 571/B.  

Art. 13 - In domeniul educatiei, la nivelul comunei isi desfasoara activ itatea 2 gradinite cu program 
normal, Şcoala cu clasele I-VII Bănia şi Şcoala cu clasele I-IV Gîrbovăţ. 

Art. 14 - Fiecare sat are câte un cămin cultural.  În cadrul Căminului cultural Bănia  isi des fasoara 
in permanenta ac tivitatea ansamblul folc loric de amatori  „Cununiţa”  şi două fanfare dintre care una cu  tradiţie 
de peste 80 de ani.  

Art. 15 – (1) Accesul la informaţie a populaţiei es te asigurat prin funcţionarea unui punc t special 
amenjat  într-o sală separată din sediul căminului cultural Bănia, prin proiectul Economia Bazată pe 
Cunoaş tere.  

(2) Locuitorii comunei au acces la telefonia digitală şi cablu TV.   
Art. 16 -  (1)  Comuna dispune de un dispensar  avand o dotare materiala acceptabila pentru 

medicina de familie, si tuat în locali tatea Bănia şi un punct sanitar în locali tatea Gîrbovăţ.   
(2) Personalul care asigura serv iciile medicale la nivelul comunei es te alcatuit din doi medic i şi 

două asis tente.  
Art. 17 – (1) Terenurile cu vegetaţie fores tieră şi păşunea împădurită, proprietatea publică a  

comunei Bănia, totalizând o suprafaţ ă de 11.025,5 sunt adminis trate de s tructura silvică proprie, organizată ca 
Regie Publică Locală, denumită RPL-OS Bănia, care funcţionează în subordinea Consiliului Local.  

(2) În cadrul structurii de la al.(1) funcţionază şi un punc t de preluc rare a lemnului.  
Art. 18. – Suprafaţa agricolă a comunei este exploatată în cea mai mare in mod indiv idual de catre 

proprietari, agricultura şi creş terea animalelor fiind ocupaţia preponderentă a locuitorilor comunei.   
Art. 19 -  În sectorul privat, au organizate puncte de lucru pe raza comunei Bănia, un număr de 8 

societăţi comerciale,  în cea mai mare parte cu profil comercial.  Pe lângă aces tea, la nivelul comunei mai 
funcţionează personae  fizice sau asociaţii familiale autorizate, cu obiec tul activ ităţii: pres tări serv icii de morărit,  
pres tări serv icii tâmplărie, comerţ etc.    

Art. 20 -  Bunurile proprietatea publică ale comunei Bănia sunt  prevăzute în anexa  nr. 11 
aprobată prin H.G. nr. 532/2002, publicată în Moni torul Oficial al României partea I, nr. 541 bis/ 24.07.2002. 

 Art. 21 – Monumentele istorice de pe teri toriul comunei Bănia, care  se regăsesc în Lista 
monumentelor istorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.35 din 28.11.1996, sunt 
următoarele :  

a. Ansamblusi şi situri arheologice 
1. Aşezări preis torice - "CRACUL HOTAR" 
2. Aşezări preis torice - "CIOACA CU BANI" 
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3. Aşezări preis torice - "ARIE"            
4. Aşezări preis torice - "SĂLIŞTE" 

b. Clădiri protejate cu valoare de patrimoniu 
1. Biserica "Naşterea Domnului" - Bănia – consr truită în anul 1780, pictura - 1895, N. 

Haşca; 
Art. 22 - Rangul unitati i administrativ -teri toriale, stabili t potrivit prevederilor Legii nr. 351/ 2001 

privind aprobarea Planului de amenajare a teri toriului national - Sectiunea a IV-a "Reteaua de localitati", este 
rangul IV pentru satul Bănia şi rangul V pentru satul Gîrbovăţ.        

 Art. 23 - Persoanele nascute in comuna primesc, la implinirea varstei de 18 ani, ti tlul si certi ficatul 
de fiu/ fiica al/a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar.  

Art. 24 - Criteri ile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice romane sau s traine, cu merite 
deosebite pe plan poli tic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru 
comuna Bănia, ti tlul de cetatean de onoare, drepturile de care se bucura aces te persoane, precum si conditiile 
de pierdere sau de retragere a acestui titlu, sunt stabili te prin hotarari ale consiliului local. 

Art. 25 - Locuitori i comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor 
de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala. 

Art. 26. - (1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenes ti organizate pe sate,  
(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenes ti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori  

a unei treimi din numarul consi lierilor in functie. 
(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si  

a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. 
(4) Adunarea cetateneasca este valabil cons ti tuita in prezenta majoritatii reprezentantilor majori ai  

familiilor.  
(5) Propuneri le se aprobă cu majori tatea celor prezenţi, se consemneaza intr-un proces-verbal si  

se inainteaza primarului, care le va supune dezbateri i consi liului local in prima sedinta în vederea stabil iri  
modali tăţilor concrete de punere în apl icare. 

(6) Solutia adoptata de consil iul local se aduce la cunos tinta publica prin grija secretarului. 
Art. 27 - (1) Potriv it legii, patrimoniul unitatii adminis trativ-teri toriale es te alcatuit din bunurile mobile 

si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturi le s i obligatii le 
cu carac ter patrimonial.  

(2) Bunurile care apartin unitatilor adminis trativ -teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, in 
termen de 60 de zile de la data depunerii si tuatiilor financiare anuale.  

(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ -teri toriale se consti tuie intr-o anexa la s tatut, care se 
actualizeaza anual.  

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note 
explicative anexate la inventar. 

Art. 28 - (1) Bunurile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ -teritoriale si cele din 
proprietatea privata a aces teia, pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi  
concesionate ori inchiriate, in conditiile legii, sau pot fi atr ibuite in folosinta gratuita pe termen limitat,  
persoanelor juridice fara scop lucrativ , care desfasoara activ itate de binefacere sau de utili tate publica, ori  
serv iciilor publ ice. 

(2) Consil iul local hotaras te cu priv ire la cumpararea unor bunuri, ori la vanzarea bunurilor aflate in 
proprietatea privata a unitatii adminis trativ -teri toriale, in conditii le legii. 

(3) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin l icitatie publica, potriv it prevederi lor legale. 
Art. 29 – Consil iul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

romane sau s traine, in vederea finantarii si real izari i in comun a unor actiuni, lucrari, serv icii sau proiec te de 
interes public local,  

infratirea comunei cu unitati  administrativ -teri toriale din alte tari, cooperarea sau asocierea cu alte 
unitati  administrativ -teri toriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii  nationale si  
internationale ale autori tati lor adminis tratiei publ ice locale, in vederea promovarii unor interese comune. 
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Art. 30 - (1) Ini tiativa de a coopera si de a se asocia cu unitati adminis trativ -teri toriale din 
strainatate, precum si de a adera la o asociatie internationala a unitatilor adminis trativ -teri toriale va fi  
comunicata Minis terului Afacerilor Ex terne si Ministerului Adminis tratiei si Internelor. 

 (2) Proiec tele de intelegeri de cooperare pe care unitatile administrativ -teri toriale intentioneaza sa 
le incheie cu unitati adminis trativ -teri toriale din alte tari vor fi transmise spre av izare Minis terului Afacerilor 
Externe, prin primari,  inainte de supunerea lor spre adoptare de catre consiliul local.  

Art. 31  - Consiliul local poate  hotarî asupra participari i cu capital sau cu bunuri, in numele si in 
interesul colec tiv itatii locale pe care o reprezinta, la infi intarea, func tionarea si dezvoltarea unor organisme 
pres tatoare de servicii publice si de utili tate publica de interes local sau judetean, in conditiile legii. 

Art. 32. -  Consiliul local  poate atribui sau schimba, în condiţiile legii, denumiri de s trăz i, de pieţe şi  
de obiec tive de interes public local.  

Art. 33. – Insemnul specific comunei Bănia es te stema comunei, (reprodusă în antetul prezentului 
statut) care poate fi imprimată pe ac tele adoptate sau emise  de autori tăţile publ ice locale,  pe panourile 
instalate la intrarea sau în interiorul  satelor componente instalate de autorităţile locale, pe firmele cu denumirea 
instituţiilor publice de pe raza comunei  

Art. 34 – Prezentul Statut poate fi modificat sau completat numai prin hotărâre a consi liului local al  
comunei Bănia.      

  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 
Găină Dănilă   
 
 
       Secretar  
 
      Marin Pavel  

 
 


