
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind întocmirea amenajamentelor silvice pentru terenurile cu vegetație  
forestieră proprietatea publică a comunei Bănia de către  

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Bănia 
 
 

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

raportul  comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 
Având în vedere că amenajamentul silvic întocmit pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea 

publică a comunei Bănia administrate prin structura proprie autorizată Regia Publică Locală – Ocolul Silvic 
Bănia, persoana juridica, care funcţionează pe bază de gestiune economica si autonomie financiara, cu termen 
de valabilitate 10 ani, expiră la finele anului 2013;  

Văzând prevederile art. 17 al.(2)și al.(3) art. 20 al.(3) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic, 
cu modificările și completările ulterioare;  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „d”, 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,   
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 – Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia, persoana juridica, care funcţionează pe bază de 
gestiune economica si autonomie financiara, va asigura întocmirea amenajamentelor silvice pentru terenurile 
cu vegetație forestieră proprietatea publică a comunei Bănia, administrate prin structura proprie autorizată 
Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia, cu respectarea prevederilor Codului Silvic.   

Art. 2  - Cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice prevăzute la art. 1 se vor suporta de 
către Regia Publică Locală – Ocolul Silvic Bănia și vor fi prevăzute în mod corespunzător în bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 2013 al acestei structuri.   

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea Regiei Publice 
Locale – Ocolul Silvic Bănia.     

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va publica pe pagina www.primariabania.ro  și se va comunica Regiei 
Publice Locale – Ocolul Silvic Bănia  şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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