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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

Privind modificarea și completarea anexei la hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 18/09.03.2011 referitoare 
la aprobarea indicatorilor proiectului  “Alimentare cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ, canalizare menajeră şi staţie de 

epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două poduri peste pârâul Bănia, în comuna Bănia, 
judeţul Caraş-Severin”  

 
 

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

avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Având in vedere adresa nr. 2777din 07-03-2011 a  Consiliului Judeţean Caraş-Severin; 
Văzând Planul Local de Dezvoltare Strategică 2007-2013 al comunei Bănia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 27 din 23 aprilie 2008; 
Văzând proiectul nr. 03A/2009 - faza studiul de fezabilitate, întocmit de S.C. ,,Weber România” S.R.L. Timișoara și 

devizul general centralizator, așa cum a fost modificat și completat de proiectant;  
Având în vedere şi prevederile art. 8 al.(1) lit. „g”, „l” şi „m” din Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 

privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările ulterioare;  
Văzând şi prevederile art. 70 lit. „j” şi art. 90 lit. „c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195 din 22 decembrie 

2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „b” şi lit. ,,d”; al.(4) lit. ,,d” și lit. ,,f”; al.(6) lit. „a” pct. 14;  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: 
 

    ARTICOL UNIC – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 18/09.03.2011 privind  
aprobarea indicatorilor proiectului  “Alimentare cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ, canalizare menajeră şi staţie de 
epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două poduri peste pârâul Bănia, în comuna Bănia, 
judeţul Caraş-Severin” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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PREȘEDINITE DE ȘEDINȚĂ  
 

Derlean Damaschin 
Contrasemnează 

Secretar  
Pavel Marin  



Anexa 
la Hotararea Consiliului local al comunei  Bănia nr.18 /2011 

           (modificată și completată prin HCL nr. 31./2011) 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
 

ai  proiectului integrat ,,Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, canalizare menajeră și stație epurare Gîrbovăț, 
modernizare străzi comunale Bănia, execuție două poduri peste pârâul Bănia, în comuna Bănia, județul Caraș-Severin‘”. 

 
Titular: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;   
Beneficiar: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;    
Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, comuna Bănia, localitățile Bănia și Gîrbovăț;  
A. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA), conform devizului general cumulativ:…………14.178.577 lei *;  
      din care C+M ………………………….....   8.866.113 lei *;  
 Din care, pe obiective de investiții:  

I. Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, comuna Bănia ; 
Total general (inclusiv TVA), conform devizului general estimativ = 3.525.483 lei *  (C+M =2.344.131 lei *) 

II. Canalizare menajeră și stație de epurare Gîrbovăț, comuna Bănia ;  
Total general (inclusiv TVA), conform devizului general estimativ = 4.387.090 lei *  (C+M =2.366.050 lei *) 

III. Modernizare străzi și construire poduri în localitatea  Bănia ; 
Total general (inclusiv TVA), conform devizului general estimativ = 6.266.005 lei *  (C+M =4.155.932 lei *) 

B. Capacități:  
I. Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, comuna Bănia ; 

a. Foraj + aducțiune (Foraj de adâncime H =120 m; Rețea aducțiune PE-HD PE -75 mm – L=40 m);   
b. Rețea de distribuție (PE-HD PE - 100 – L= 5.200 m);   
c. Stație de tratare și rezervor (Rezervor înmagazinare = 2 x 100 m.c.) ;  

II. Canalizare menajeră și stație de epurare Gîrbovăț, comuna Bănia ;  
a. Rețea canalizare ( PVC, 200-250 mm – L= 5.147 m în sistem gravitațional; PE-HD PE,– L=634 m  conductă 

de refulare);   
b. Stație de epurare;  

III. Modernizare străzi și construire poduri în localitatea  Bănia ; 
a. Străzi  (realizare îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi - strat de legătură BAD 20 cu grosime de minim 

5 cm, respectriv strat de uzură din BA 12,5  cu grosime de minim 4 cm.):   
i. lungime totală traseu………………… = 4.284 m;  
ii. suprafață carosabilă ………………….=17.331 m2;  

b. Pod ,,A”:  
i. Lungime .........................................=12 m;  
ii. Parte carosabilă ............................ = 5 m;  
iii. Secțiune transversală ................... =7,1 m;  

c. Pod ,,B”: 
i. Lungime .........................................=14 m;  
ii. Parte carosabilă ............................ = 5 m;  
iii. Secțiune transversală ................... =7,1 m;  

Durata de realizare:  
I. Alimentare cu apă și stație de tratare Gîrbovăț, comuna Bănia………….= 36 luni ;  
II. Canalizare menajeră și stație de epurare Gîrbovăț, comuna Bănia…….. =36 luni ;  
III. Modernizare străzi și construire poduri în localitatea  Bănia ……………...=12 luni ;  
Finanţarea:  
Finanțarea obiectivelor de investiții se va face 100% din fonduri alocate de Guvernul României, sau alte surse  de 

finantare legal constituite.   
.......................................................................................... 
*) Valori calculate la cursul  4,2000  lei/euro din data de 03.03.2011 

PREȘEDINITE DE ȘEDINȚĂ  
 

Derlean Damaschin 
       Contabil: Ec. Surulescu Dănilă ______________  

        Contrasemneaza, secretar, 
 Pavel Marin ______________________ 


