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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 49 din 23.07.2009 privind încheierea unui parteneriat in vederea 
implementarii componentei sociale  a proiectului integrat pentru care se solicită finanţare prin măsura 

322 din PNDR, intitulat “ 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”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare 
incheiat de catre APDRP,  cu partenerul principal; 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară;  
Văzând adresa nr. 4 din 17.07.2009 a asociaţiei “BANATCULT”, cu sediul în localitatea Eftimie 

Murgu nr. 103, judeţul Caraş-Severin, prin care se propune încheierea unui parteneriat în vederea implementării 
componentei sociale a proiectului integrat pentru care se solicită finanţare prin măsura 322 din PNDR, intitulat 
“ 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”, pe parcursul 
perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP cu partenerul principal. 

Având în vedere şi prevederile art.5 şi 7 ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 45 din 
30.06.2009 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;  

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia şi  calculul costurilor funcţionale After 
school din proiectul 0906/2009/344/2009 întocmit de S.C. Weber România SRL;   

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia;  

Văzând şi Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

Având în vedere Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr.  CE 
(2008)3831 a Comisiei Europene, Ghidul solicitantului măsura 322 – Renovarea şi Dezvoltarea Satelor, program 
finanţat prin Fondul European  Agricol pentru Dezvoltare Rurală  şi Anexa nr. 17 la Ghidul solicitantului măsura 
322 – model acord parteneriat;  

Văzând şi prevederile art. 1 al.(2), art. 2 literele “c”, “d”, “e” şi “f”, art. 46 al.(1) lit. “f” din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 16 al.(1), art. 57 al.(2) lit. „a”  şi anexa nr. 2 B, pct. 25,  cu modificările şi 
completările ulterioare;    
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În temeiul prevederilor Legii nr. 273  din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

In baza prevederilor art. 36 al. 4 lit. “a”, al. (6) lit.,,a” pct. 2 şi pct.5 şi al.(7) lit. “a”;   art. 37, art. 45 
al.(2) lit. „a” şi lit. “f”  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,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. I – Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 49 din 23.07.2009 privind încheierea 

unui parteneriat in vederea implementarii componentei sociale  a proiectului integrat pentru care se solicită 
finanţare prin măsura 322 din PNDR, intitulat “ 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”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de 
finanţare incheiat de catre APDRP,  cu partenerul principal, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

“ Art. 2 - Pentru asigurarea funcţionării centrului de zi în sistem after school în localitatea Gîrbovăţ, 
se aprobă contribuţia comunei Bănia  în cuantum de cel mult 2.280,81 lei/an/loc, dar nu mai mult de 45.616lei/an, 
reprezentând costuri de funcţionare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

Art. II. -  Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 49 din 23.07.2009 se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa   care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. III – Celelalte articole şi anexe rămân neschimbate.  
Art. IV – Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului  

Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pagina de Internet 
www.primariabania.ro.  

 
 
Bănia la 20.08.2009 
Nr. 58  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 
        Derlean Damaschin 

 
 
 
 
 
 
Contrasemnează  

Secretar  
Pavel Marin  
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Anexa  
(Anexa nr. 2 la HCL nr. 
49/23.07.2009 modificată) 

 
 
 
 
 
 

CALCULUL CHELTUIELILOR  
 

maxime anuale privind funcţionarea “Centrului de zi 
pentru copii, în sistem after school, în localitatea Gîrbovăţ, 

comuna Bănia 
 
 

Nr. 
crt.  

Denumire cheltuieli  U.M.  Preţ 
unitar  

Cantitate 
anuală  

Cheltuieli 
anuale 

–lei- 
1.  Salarii    32.133 lei  
2.  Energie electrică  Kwh/a 0,40 13.200 5.280 lei 
3. Întreţinere şi reparaţii mijloace fixe 0,005 x 

investiţie nouă 
  448.265 2.241 lei  

4. Procurare lemne  m3 500,00 10,56 5.280 lei  
5. Apa rece  m3 0,33 330,00 109 lei  
6. Apa uzată  m3 1,31 264,00 346 lei  
 Total costuri funcţionare After  School    45.389 lei 
 Cheltuieli generale 0,5%    227 lei  
 Total cheltuieli directe     45.616 lei 

 
Preţul unui loc este calculat astfel 
 

Cheltuieli anuale/locuri disp. = 47.420 /20 locuri =2.280,81 lei/an;  
TOTAL anual/loc  =2.280,81 lei/an;  
Taxa lunară /loc  = 190,07 lei/lună 

 
................................................................................................................................................................................... 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 
Derlean Damaschin  

 
Contabil  

Ec. Dănilă Surulescu  
 

Contrasemnează  
Secretar  
 Pavel Marin   

 


