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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 

HOTARARE 
 

privind cuprinderea unor investiţii în programul  de investiţii publice locale 
pe anul 2009,  la poziţia globală „alte cheltuieli de investiţii” 

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar 

contabil  şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Văzând nota de de fundamentare nr. 2373/13.08.2009;  
Având în vedere prevederile art. 44 al.(3), al.(4), art. 45, art. 46 al. (1), al. (2) lit. „c” şi al.(3) din  

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit. „b”, al. (4) lit.,,d”, art. 45; 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 cuprinderea în programul de investiţii publice locale pe anul 2009,  la poziţia 
globală „alte cheltuieli de investiţii”, a investiţiilor conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului 
judeţului Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia şi site-ul  
propriu.  
  
 BANIA LA 20.08.2009  
 Nr. 53   

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

Derlean Damaschin 
       

Contrasemnează 
        Secretar 
         Pavel Marin    
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ANEXA  
La Hotărârea Consiliului Local 
Bănia nr. 53 din 20.08.2009 

 

LISTA 
 

Investiţiilor  aprobate a fi cuprinse  în programul de investiţii publice  
locale pe anul 2009,  la poziţia globală „alte cheltuieli de investiţii” 

 
 
 
Nr. crt.  

 
Denumire obiectiv de investiţie  

Valoare estimată 
(inclusiv TVA)  

 –mii lei- 

 
Observaţii 

1. Servicii  întocmire  studiu de fezabilitate, întocmire  documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţie şi efectuare expertiză tehnică  la imobilul cu nr. 118/A Gîrbovăţ, în vederea 
realizării obiectivului  „Înfiinţare centru de zi pentru copii tip After school în localitatea 
Gîrbovăţ”.  

15,00  Imobil situat în Gîrbovăţ nr.118A aparţinând 
domeniului public al comunei  Bănia, înscris în 
cartea funciară nr.30022;  

 TOTAL:  15,00  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 
Derlean Damaschin           

Contabil  
Ec. Dănilă Surulescu  
 

Contrasemnează  
Secretar  
 Pavel Marin   


