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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

Privind aprobarea instrumentării proiectului “Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca  
comuna Bănia judeţul Caraş-Severin ”,  în cadrul  Programului Naţional  

de Dezvoltare Rurală - măsura 125 
 
 

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

de resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 
Având în vedere Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr.  CE (2008)3831 

a Comisiei Europene;   
Văzând pct. 5.1 pentru submăsura 125 b „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea silviculturii” al capitolului 4 din Ghidul solicitantului măsura 125  „Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;  

Văzând prevederile art. 20 al.(1) lit. „i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere şi prevederile art. 17  al.(2) lit. „h” şi al.(3),  art. 47 al.(3), art. 83 al.(1) şi (4), art. 84 lit. 
„b” şi art. 87 din  Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu modificările şi compăletările ulterioare, 
precum şi prevederile art. 7 lit. „c” din Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier 
national;  

În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „b” şi lit. ,,d”; al.(4) lit. „a” şi „e”; al.(6) lit. „a”  pct. 13 şi pct. 18; 
art. 45 al.(1) şi  al.(2) 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. 1 – Se aprobă instrumentarea proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca comuna Bănia 

judeţul Caraş-Severin”, drum nou, necesar accesibilizării fondului forestier, care se va construi pe terenurile cu 
vegetaţie forestieră proprietatea publică a comunei Bănia,  în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală - măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 
şi silviculturii”.     

Art. 2 -  Investiţia prevăzută la art.1, este necesară şi oportună.   
Art. 3 –  Lucrările prevăzute la art. 1  vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Bănia pe perioada de 

realizare a investiţiei.   
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Art. 4 – Consiliul local, prin „Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia”, structura silvică proprie care 
administrează terenurile cu vegetaţie forestieră proprietatea publică a comunei, se angajează să asigure 
suportarea cheltuielilor de întreţinere a drumului forestier prevăzut la art.1.   

Art. 5 -  Investiţia prevăzută la art. 1 va deservi o suprafaţă de 2046,1 ha fond forestier.  
Art. 6 -  Asigurarea accesului public la investiţia prevăzută la art. 1 se va face fără taxe.   
Art. 7 -  Se desemnează  responsabil legal pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1, d-nul 

Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei Bănia.   
Art. 8 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Regiei 

Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia  şi se va publica prin afişare.   
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
 

Surulescu Rozalia  
 

 
Contrasemnează  

       Secretar 
        Pavel Marin 


