
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna  BĂNIA 
PRIMAR  

 
 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind stabilirea unor măsuri pentru conservarea specificului local  
 şi a moştenirii culturale pentru comuna Bănia; 

 
Consiliul local al comunei Bănia  întrunit in şedinţa ordinară;  
 Văzând nota de fundamentare nr.101/18.01.2013 prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru 

conservarea specificului local  şi a moştenirii culturale pentru comuna Bănia;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi 

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;  
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 273/206 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
Văzând şi dispoziţiile O.G.  nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale  cu modificările şi completările ulterioare;    
În temeiul prevederilor art. 36 al. al.(4) lit. ,,a” şi al.(6) lit. „a” pct. 4; art. 45 şi şi art. 115 al.(1)0 lit. „b” din 

Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

HOTARASTE: 
  
Art.1 – Se aprobă derularea în anul 2013, la nivelul comunei Bănia a unui proiect cultural pentru 

conservarea specificului local și moștenirii culturale, având obiectiv principal menținerea, instruirea și 
perfecționarea formațiilor de dansuri existente, stimularea participării la aceste activități a altor membrii din 
rândul comunității locale, precum și asigurarea participării formațiilor la activitățile culturale organizate la nivel 
local, județean, național sau internațional.  

Art. 2 –  Pentru derularea proiectului prevăzut la al. (1), pentru anul 2013 pot fi finanțate servicii, cu 
respectarea prevederilor O.G. nr. 51 din 11 august 1998, în limita sumelor care urmează a se aproba în 
bugetul local pe anul 2013 cu această destinație și a căror valoare inclusiv TVA nu poate depăși 10 mii lei, în 
baza unor oferte culturale depuse de către solicitanți persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, 
romane sau straine, autorizate, respectiv infiintate in conditiile legii romane ori straine, dupa caz. 

Art. 3 –  Prezenta hotărâre intră în vigoare la  data intrării în vigoare a  hotărârii privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2013, se va publica pe pagina www.primariabania.ro și se va comunica primarului 
comunei Bănia și  Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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