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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA - CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia 
 nr. 2/31.01.2011 referitoare la aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2011 

 
Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bania, raportul compartimentului financiar 

contabil din cadrul Primăriei comunei Bănia, precum si raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local al comunei Bania, 

Având în vedere prevederile:  
 art. 282 din Legea nr. 571 din 22.12.2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
 art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;  
Văzând și prevederile art.  381 din Codul familiei, cu modificările și completările ulterioare şi 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică.  
În baza prevederilor art. 23, art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”; al. (4) lit. „c” art. 45 al.(1) şi (2); art. 115 

al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

HOTARĂŞTE 
 

Articol unic -  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.2/31.01.2011 privind 
aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2011,  se completează, după cum urmează:  

a. după art. 14 se introduce art. 141 cu următorul cuprins:  
,,Art. 141 - (1) Pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților și eliberarea certificatului de divorț,  

se va percepe o taxă în cuantum de 400 lei. 
(2) Taxa prevăzută la al.(1) se va achita odată cu depunerea de soți împreună a cererii de divorț.  
(3) Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii de stare 

civilă.”   
b. după pct. 3 al al. (1) al art. 17, se introduce pct. 4 cu următorul cuprins:  
,,4. pentru transport cu vidanja primăriei...=100 lei/vidanjă +60 lei/oră deplasare în afara comunei Bănia;” 
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PREȘEDINITE DE ȘEDINȚĂ  
 

Derlean Damaschin 
Contrasemnează 

Secretar  
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