
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
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Consiliul Local 

 
 
 
 

HOTARARE  
 

Privind alocarea unor fonduri pentru efectuare 
reparaţii la  Biserica Ortodoxă Bănia 

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinara; 
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bania prin care se propune alocarea 

unor fonduri în completarea fondurilor proprii, necesare efectuării unor lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă Bănia,  
raportul compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

Având în vedere prevederile poz. 1 din Anexa la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006, privind libertatea religioasă 
şi regimul general al cultelor, republicată în anul 2012;  

În baza prevederilor art. 3 al.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 125 din 18 martie 2002, republicată în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art. 36 al.(2) lit. “d” şi al(6) lit. “c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 
publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1.- Se aprobă alocarea sumei de cel mult 10 mii lei inclusiv TVA, din veniturile autofinanţate ale bugetului 
local pe  anul 2014,  pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru efectuarea unor reparaţii la Biserica Ortodoxă 
din localitatea Bănia respectiv înlocuirea parțială a pardoselii cu placi marmoră de 1 cm - 56 m.p. și placarea unei mese cu 
plăcă de marmoră de 4 cm – 2,3 m.p.    

Art.2.- Achiziţionarea bunurilor sau serviciilor pentru care se utilizează suma prevăzută la art. 1 se face potrivit 
prevederilor OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare şi a normelor de 
aplicare aprobare prin HG nr. 925 din 19 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare.  

Art.3.- Sumele acordate potrivit art. 1  vor fi contabilizate si controlate, conform legii contabilitatii publice. 
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, preotului Bisericii  Ortodoxe Bănia, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Caraş-Severin şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei și pagina proprie 
de Internet www.primariabania.ro.   
 

BANIA LA 28.11.2014 
 Nr. 79 

PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ 
 

Ciortuz Păun  
        Contrasemnează 

     Secretar  
        Pavel Marin  

 


