
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind modificarea  “Inventarului bunurilor care aparţin  
domeniului public al comunei Bănia” însuşit de Consiliul Local  

prin Hotărârea nr. 10 din 27.04.2001  
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă extraordinară; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de 

resort şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 
Văzând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bănia”, însuşit de 

Consiliul Local al comunei Bănia prin Hotărârea nr. 10 din 27.04.2001, atestat prin 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, 
modificată şi completată;   

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.I – Se aprobă modificarea secţiunii I „Bunuri imobile” din „Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Bănia”, judeţul Caraş-Severin, însuşit de Consiliului Local al 
comunei Bănia prin Hotărârea nr. 10 din 27.04.2001, după cum urmează:  

1. poziţia nr. 2, coloana 6, va avea următorul cuprins: „Proprietatea publică a comunei 
Bănia, conform H.C.L. nr. 10 din 27.04.2001”;  

2. poziţia nr. 16, coloana 3, va avea următorul cuprins: „ str.A=1430 m, str. B=150 m, 
str.C=140 m, str.D=315 m, str.E=410 m, str.F1=920 m, str.F2=100 m, str.H1=120 m, str.H2=60 
m, str.G=130 m, str.I=660 m, str.J=980 m, str.K=124 m, L=40 m, M=40 m, N=162 m, O= 60 m, 
P=140m, drumuri laterale 3 x 15m=45 m.” 

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

Art..III - 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  www.primariabania.ro.  
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