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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

comuna  BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOTĂRÂRE  
 
Privind  desemnarea membrilor comisie de evaluare a ofertelor  pentru concesionarea terenurilor situate în intravilanul 

localității Bănia, în suprafață totală de 6286 mp,  proprietate privată a comunei Bănia, înscrise în Cartea Funciară nr. 
30261 a localității Bănia – 4433 mp și în Cartea Funciară a localității Bănia nr. 30284-1853 mp; 

  
Consiliul local al comunei Bania întrunit în şedinţa ordinară;  
Văzând  expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar-contabil  şi raportul comisiei  

de specialitate din cadrul consiliului local Bănia; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.76/28.11.2014 privind aprobarea concesionării unor terenuri  
proprietate  privată a comunei Bănia și Hotărârea consiliului local al counei Bănia nr. 91/30.12.2014 privind  aprobarea 
documentaţiei pentru concesionarea terenurilor situate în intravilanul localității Bănia, în suprafață totală de 6286 mp,  proprietate 
privată a comunei Bănia, înscrise în Cartea Funciară nr. 30261 a localității Bănia – 4433 mp și în Cartea Funciară a localității 
Bănia nr. 30284-1853 mp; 

Luând în considerare prevederile art. 5 lit. ,,b” și următoarele din  OUG nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 15 al.(1) și al.(3) lit. ,,d”, art.-22 din Normele Metodologice din 14 februarie 2007 de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 168 din 14 februarie 2007;  

În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. “c” şi al.(5) lit. “b”;  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,  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 -  Se desemnează membrii comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de licitație/negociere directă pentru 

concesionarea terenurilor situate în intravilanul localității Bănia, în suprafață totală de 6286 mp,  proprietate privată a comunei 
Bănia, înscrise în Cartea Funciară nr. 30261 a localității Bănia – 4433 mp și în Cartea Funciară a localității Bănia nr. 30284-1853 
mp, după cum urmează:  

1. Președinte: Ciortuz Păun, viceprimarul comunei;  
2. Secretar: Puia Iliuță-Mihai, consilierul primarului comunei Bănia;  
3. Marin Pavel, secretarul comunei – membru;  
4. Surulescu Dănilă, consilier superior compartiment financiar-contabil  – membru; 
5. Reprezentantul desemnat de Administrația Finanțelor Publice Caraș-Severin;  

Art.2 -   Pentru fiecare membru al comisiei prevăzute la art. 1 se desemnează câte un supleant, după cum urmează:  
1. Țîncu Elvira-Dorina, consilier principal compartiment financiar-contabil;  
2. Creangă Alexandra, șef SVSU; 
3. Popescu Dan-Decebal, refrent, tehnician cadastru;  
4. Albu Liliana, referent;  
5. Membru supleant desemnat de Administrația Finanțelor Publice Caraș-Severin;  

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afișare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina de Internet 
www.primariabania.ro și se va comunica primarului comunei Bănia și Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul 
pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Surulescu Rozalia 
Contrasemnează 

Secretar  
Marin Pavel  


