
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea schimbarii destinaţiei unui imobil din domeniul public al comunei Bănia  
în  scopul desfăşurării activităţii “ Înfiinţare centru de zi pentru copii, tip after school,   

în localitatea Gîrbovăţ, comuna Bănia”  
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de resort şi avizul favorabil al 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 
Văzând poz. nr. 7 din Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 532 din 30.05.2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În baza prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. ,,c” şi al.(9),  art. 45 al.(1) şi  al.(3) 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 schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al comunei  Bănia, înscris în 

cartea funciară nr.30022 provenită din conversia  cărţii funciare nr. 573 UAT Bănia,  care figurează la poziţia nr. 7 din Anexa 
nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 532 din 30.05.2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare, din 
„Bloc specialişti Gîrbovăţ”, în „Centru de zi pentru copii,  tip After school,  Gîrbovăţ”. 

Art.2 – Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bănia, judeţul 
Caraş-Severin, în sensul schimbării denumirii bunului care figurează la poziţia nr. 7 din Anexa nr. 11 la Hotărârea 
Guvernului nr. 532 din 30.05.2002, din „Bloc specialişti Gîrbovăţ”, în „Centru de zi pentru copii, tip After school,  
Gîrbovăţ”. 

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Albu Alexandru-Vichentie, primarul 
comunei Bănia.  

Art.4 - Cu evidenţa contabilă şi inventarierea imobilului  prevăzut la art. 1 se însărcinează  d-nul Surulescu Dănilă, 
contabilul Primăriei. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se va  comunica la Instituţia Prefectului judeţului  Caraş-Severin, Consiliul Judeţean 
Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pagina de Internet www.primariabania.ro 
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