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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea unor măsuri pentru colectarea, transportul 
 şi depozitarea deşeurilor menajere 

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

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
 Văzând prevederile:  

 Art. 1 al.(2) lit. „e”, al.(4) literele „j”, „k” şi „l” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
 Art. 2 al. (1) şi al.(2) din Legea nr. 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 Art. 49 lit. „a” şi „e” din OUG  nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Art. 20 al.(1) lit. „d” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
În temeiul art. 36, al.(2) lit.”d” şi al.(6) lit. „a”, pct.14; art.45 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.1 – (1) Până la dotarea serviciului public de salubrizare al comunei Bănia cu mijloacele necesare de colectare 
şi transport a deşeurilor precum şi realizarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, se aprobă utilizarea sumei de cel 
mult 1,5 mii lei/transport, dar fără a depăşi 3 mii lei/lună, pentru achiziţionarea de servicii de colectare a deşeurilor 
menajere de la gospodăriile populaţiei de pe raza localităţilor Bănia şi Gîrbovăţ, transportul şi depozitarea acestora la un 
depozit autorizat.  

(2) Sumele  prevăzute la al. (1)  includ TVA şi orice alte taxe care se percep şi se vor suporta din taxele speciale 
încasate cu această destinaţie.   

Art. 2 -  Atribuirea contractului  de achiziţie publică pentru serviciile prevăzute la art. 1 se va face către un operator 
autorizat, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34 din din 19 aprilie 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, pentru o perioadă care nu poate depăşi 12 luni.  

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la 
prestatea serviciilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se însărcinează primarul comunei Bănia.  

Art. 4 -  Împotriva prezentei hotărâri, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios 
administrativ, in conditiile legii. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia şi pagina proprie de 
Internet www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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