
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE   
 

privind aprobarea aplicării la ,,Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat” în vederea 
modernizării sistemului de iluminat public stradal din comuna Bănia, județul Caraș-Severin 

 
 

Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în şedinţă de îndată;  
Având în vedere necesitatea reducerii consumului de energie electrică și a costurilor anuale de 

intreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea si eficientizarea 
sistemelor de iluminat. 

Văzând expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de speciliatate din cadrul 
consiliului local al comunei Bănia;   

Având în vedere Ghidul solicitantului ,,Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat”, 
emis de  Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC (Romanian Sustainable Energy Cluster).  

Luând în considerare și prevederile art. 20 al.(1) lit. „i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.36 al.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. ,,a”, pct.14, art.45 al.(1) și al. (2) şi art.115 lit.,,b” 
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 - Se aprobă aplicarea la ,,Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat” în 

vederea modernizării sistemului de iluminat public stradal din comuna Bănia, județul Caraș-Severin. 
Art. 2 -  Se aprobă derularea, în cazul obținerii unui loc în program, a procedurilor de achiziție pentru 

lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public stradal al comunei Bănia, în condițiile programului. 
Art. 3 -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Bănia, care 

va semna toate documentele necesare solicitării aplicării la programul prevăzut la art. 1. 
Art. 4 - Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Bănia, Instituției Prefectului județului 

Caras-Severin și se va publica pe pagina proprie de Internet www.primariabania.ro.  
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