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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 10/27.04.2001 privind însuşirea de către 
Consiliul Local al comunei Bănia a inventarului realizat potrivit Normelor tehnice pentru inventarierea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, modificată și completată  
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, rapoartul compartimentului de specialitate şi avizul favorabil 

al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Văzând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bănia”, însuşit de Consiliul Local al comunei 

Bănia prin Hotărârea nr. 10 din 27.04.2001 cu completările și modificările ulterioare, atestat prin anexa nr. 11 la Hotărârea 
Guvernului nr. 532 din 30.05.2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2006 și 
HotărâreaGuvernului nr. 676/2011;   

În temeiul prevederilor art. 8 al.(1) lit. ,,b” și al.(2) din O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: ,,Art.8 - (1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe 
teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: …… b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la 
limitele acestora; …….. (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum 
neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv. 

Luând în considerare prevederile art. 3 al.(1)şi al.(4) și următoarele din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și punctul III.1 din Anexa la lege: ,,III. 
Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele bunuri:1. drumurile comunale, vicinale 
si strazile; 

Având în vedere prevederile art. 858 și următoarele din Titlul IV –Proprietatea publică și art. 867 și următoarele -
,,Dreptul de administrare” din Legea nr. 287/2009 R, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare și suprafețele rezultate din măsurători înscrise în  CF nr. 30269 comuna Bănia;  
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. ,,c” şi al.(9),  art. 45 al.(1) şi  al.(3) 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.I – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 10/27.04.2001 privind însuşirea de către Consiliul 

Local al comunei Bănia a inventarului realizat potrivit Normelor tehnice pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, modificată și completată, se completează cu poziția nr. 33 având datele 
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Bălan Silvestru, primarul comunei Bănia.  
Art.III - Cu evidenţa contabilă şi inventarierea imobilului  prevăzut la art. 1 se însărcinează  d-nul Surulescu Dănilă, 

contabilul Primăriei. 
Art.IV – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 42/30.05.2014 

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 10/27.04.2001 privind însuşirea de către 
Consiliul Local al comunei Bănia a inventarului realizat potrivit Normelor tehnice pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, modificată și completată, se abrogă.  

Art.V- Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăeiriei comunei Bănia și pe pagina proprie de Internet 
www.primariabania.ro  şi se va  comunica la:  

 Instituţia Prefectului judeţului  Caraş-Severin ; 
 Consiliul Judeţean Caraş-Severin; 

Bănia la 22.09.2014 
Nr.66        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
Bălan Valeriu  

Contrasemnează 
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          Secretar  
Pavel Marin
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
       Comuna  BĂNIA 
      CONSILIUL LOCAL 

 

 
INVENTARUL  

bunurilor imobile aprobate  a completa inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Bănia, judeţul Caraş-Severin 
 

BUNURI IMOBILE 
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Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare 

 
33 

 

Drum agricol  
,,Lunca Băniei” 

Lungime:  3,3 Km; 
Suprafața: 10.862 m2 

 
1970 

 Drum agricol de interes local existent, proprietatea publică a comunei Bănia potrivit 
prevederilor art. 8 al.(1) lit. ,,b” și al.(2) din O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; CF nr. 30269 – comuna Bănia;  

   
      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Bălan Valeriu  
Contrasemnează 

               Secretar 
Pavel Marin  

 

Anexa 
La Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Bănia nr. 66/22.09.2014 


