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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Consiliul Local  

 
 
 
 

 
HOTARARE 

 
privind  aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment,  

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţa ordinara de lucru;  
Văzând ex punerea de motiv e, raportul de specialitate şi raportul comsiei de specilitate din cadrul 

consiliului local al comunei Bănia;  
Văzând prev ederile  art. 58  al.(3) şi al.(4) din  Legea  nr. 273 din 29 iunie priv ind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
In baza prev ederilor art. 36 al.(2) lit. „b”  şi al.(4) lit. „a” , art. 45, art. 115 al.(1) lit. „b”  , art. 119 şi art. 

123  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 -  Se aprobă utilizarea sumei de 13,7 miii lei din fondul de rulment , pentru finanţarea unor 

inv estiţii după cum urmează:  
- sume de 4 mii lei  pentru achiziţionarea unei remorci  pentru activ ităţi de salubrizare; 
- suma de 9,7 miii lei pentru achiziţionarea de sisteme de arhiv are în format electronic;   
Art. 2 – Atribuirea contractelor   de achiziţie publică pentru inv estiţiile prev ăzute la art. 1 se v a face 

cu respectarea prev ederilor OUG nr. 34 din din 19 aprilie 2006 priv ind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serv icii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul financiar contabil. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se v a publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se v a 
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Sev erin, Serv iciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi 
Contencios Administrativ ;  
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PRESEDINTE DE SEDINTA 
  

Golîmba Florin-Octavian 
        

Contrasemnează 
      Secretar    

 


