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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna BĂNIA  
Consiliul Local 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind completarea și modificarea 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, cu modificările și completările ulterioare  
 

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

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, 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; 

Având în vedere prevederile art.1 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 21/12.03.2015 privind aprobarea  
dezmembrării  imobilului înscris în  Cartea Funciară nr. 30028 a comunei Bănia, prin care suprafața de 2040 mp proprietate publică a 
comunei Bănia având destinația de Cămin Cultural se dezlipește în două imobile: nr. Cad. 30307-lot.1 cu suprafața de 1134 mp-Cămin 
Cultural și nr. cad. 30308-lot 2 cu suprafața de 906 mp – teren intravilan în vedere construirii obiectivului Centrul de Informare 
Turistică, prin accesarea de fonduri nerambursabile F.E.A.D.R.- măsura 313 ,,Încurajarea actvităţilor turistice”, imobile rezultate după 
dezlipire rămânând în proprietatea publică a comunei Bănia.  

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 21/25.03.2011 privind aprobarea includerii 
in domeniul public al obiectivului ,,Centru de Informarea Turistică în comuna Bănia, județul Caraș-Severin” după finalizarea proiectului;  

Văzând și procesul verbal la terminarea lucrărilor ,,Centru de Informarea Turistică în comuna Bănia, județul Caraș-Severin” 
nr. 2419/25.08.2015;  

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;  

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;  

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. 34 având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. II – Se aprobă modificarea secţiunii I „Bunuri imobile” din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 
10/27.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

1. poziţia nr. 2 ,,Cămin cultural Bănia”, coloana 3, ,,S.total CC-2040 mp”  se modifică și va avea următorul cuprins: ,,S.total 
CC-1134 mp” ;  

Art. III - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Balan Silvestru, primarul comunei Bănia, inclusiv 
înscrierea bunului imobil prevăzut în Anexa la prezenta, în Cartea Funciară.   

Art. IV - Prezenta hotărâre se va  comunica la Instituţia Prefectului judeţului  Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Caraş-
Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pagina  www.primariabania.ro.  
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PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 
 

Borozan Gheorghe 
Contrasemnează 

          Secretar 
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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 
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Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare 
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Centru de Informare 
Turistică comuna 
Bănia 

Bănia nr.129A; 
Vecini: Căminul cultural Bănia; 
Nr. corpuri: 1;  
Nr. niv.: parter + mansardă;  
S.construită: 64,75 m.p.; 
S.desfășurată: 127,08 m.p.;   
S.utilă: 93,76 m.p.;  
S.totală: 906 m.p. 

 
 
 

2015 

30
1.

34
0,8

4 l
ei 

  

 
Construit pe terenul proprietatea publică a comunei Bănia C.F. 30308 
autorizație de construcție nr. 77/12.07.2013; P/V recepție la terminarea 
lucrărilor nr. 2419/25.08.2015.    
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Pavel Marin  

Anexa 
La Hotărârea Consiliului Local al  
comunei Bănia nr.53/27.08.2015 


