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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. _2872/24.09.2009 a viceprimarului comunei Bănia;  
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.  
  

BĂNIA la data de 30.09.2009  
Nr.62    

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Bobeică Eugen-Nicolae 
 

Contrasemnează  
Secretar  

Marin Pavel  
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ANEXA  
La Hotărârea Consiliului Local 
Bănia nr. 62  din 30.09.2009 

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. - Reactualizare studiu de fezabilitate „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca,  comuna Bănia, judeţul 
Caraş-Severin” ;  
- Analiză cost beneficiu;  
- Întocmire cerere  de finanţare măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125 b   "Îmbunătăţirea ŞI dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea silviculturii" – Drum forestier Prica-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia judeţul Caraş-Severin;  
- Întocmire documentaţii necesare obţinerii avizelor pentru accesarea  măsurii 125 b;   

2. - Întocmire/reactualizare studii conform cerinţelor măsurii 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125 b   "Îmbunătăţirea ŞI dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii" – Drum forestier Prica-Voinicovăţ-Lalca, comuna 
Bănia judeţul Caraş-Severin;   
- întocmire studiu topo; 
- întocmire studiu geo;  

 
 
 
 
 
 

33,00 

Drumul forestier, Prica-Voinicovăţ-Lalca, 
comuna Bănia judeţul Caraş-Severin”,  
pentru care se solicită finanţare prin 
măsura 125  - „Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 
silviculturii”, submăsura 125 b   
"Îmbunătăţirea ŞI dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea silviculturii" asigură 
accesibilizarea masei lemnoase din 
pădurea proprietatea publică a 
comunei  Bănia, administrată de 
R.P.L.- O.S. Bănia;  

 TOTAL:  33,00  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
 

Bobeică Eugen-Nicolae 
        Contabil  

Ec. Dănilă Surulescu  
 

Contrasemnează  
Secretar 



 3 

Pavel Marin   


