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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

 

HOTĂRÂRE  
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr.57/20.08.2009 
referitoare la  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: 
 

Articol unic – Aliniatul (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local a comunei8 Bănia nr. 57/20.08.2009 
referitoare la  aprobarea unor măsuri pentru colectarea, transportul  şi depozitarea deşeurilor menajere, se 
modifică și va avea următorul cuprins:  

,,Art. 1 -  (1) Până la dotarea serviciului public de salubrizare al comunei Bănia sau a structurilor asociative la care 
comuna Bănia este parte, cu mijloacele necesare de colectare şi transport a deşeurilor precum şi realizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare specifice, se aprobă utilizarea sumei de cel mult 1,25 mii lei/transport, 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. ” 

 
 

BĂNIA la data de 19.06.2013 
Nr. 43.     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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