
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 53/31.08.2004 
privind aprobarea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bănia  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinara;  
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bănia, raportul de specialitate şi 

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia,  
În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor, modificată şi 
completată prin Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale;   

Văzând şi prevederile art. 2 al.(2), art. 8 al. (2) lit. „d”, al.(3) şi (4) din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

In baza prevederilor art.36 al.(6) lit. ,,a” şi al.(9), art.  art. 45, 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, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.I – Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 53/31.08.2004 privind aprobarea unor măsuri 

pentru gospodărirea comunei Bănia, se modifică şi se completează după cum urmează:  
1. Litera  „n” va avea următorul cuprins:  
„n.  se interzice lăsarea în libertate a câinilor  pe drumurile comunale sau pe alte spaţii publice”;   
2. Litera  „f” va avea următorul cuprins:  
„f) îndepărtarea zăpezii si a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc 

în alte scopuri, fără însă a afecta circulaţia pe drumurile publice;”  
Art.II – Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 53/31.08.2004 va avea următorul cuprins:  
„ Art.3  - Se stabilesc sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, după cum urmează:  
a) cu amendă de la 25 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „a” la „d”;  
b)   cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „e” la „h”;   
c) cu amendă de la 25 lei la 50 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „a” la „g”;  
d) cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „h” la „l”;  
e) cu amendă de la 50 lei la 200 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „m”;  
f) cu amendă de la 50 lei la 300 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „n” la „p”;                                                                                                                              
Art.III – După art. 3 al Hotărârii Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 53/31.08.2004, se introduce art. 

31 cu următorul cuprins:  
„Art. 31 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte viceprimarul comunei. 
(2) Contravenţiile  prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către persoana prevăzută la al. (1), iar 

aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către primar.   
Art. IV - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.  
Art. V – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pe pagina 

www.primariabania.ro şi se va comunica   Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.   
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