
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

HOTARÂRE  
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Bănia nr. 
60/21.08.2014 privind stabilirea unor măsuri privind  

gospodărirea comunei Bănia  
 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinara;  
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bănia, raportul de 

specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia,  
În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;   

Văzând şi prevederile art. 2 al.(2), art. 8 al. (2) lit. „d”, al.(3) şi (4) din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

In baza prevederilor art.36 al.(6) lit. ,,a” şi al.(9), art.  art. 45, art. 115 lit. „b” din Legea nr. 215 din 23  
aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic – Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 60 din 21.08.2015 privind 

stabilirea unor măsuri privind gospodărirea comunei Bănia, se modifică, se completează și va avea următorul 
cuprins:  

,,Art.3  - Se stabilesc sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, după cum 
urmează:  

a) cu amendă de la 30 lei la 150 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „a” la „d”;  
b)   cu amendă de la 60 lei la 150 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „e” la „h”;   
c) cu amendă de la 30 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „a” la „g”;  
d) cu amendă de la 60 lei la 150 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „h” la „l”;  
e) cu amendă de la 60 lei la 250 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „m”;  
f) cu amendă de la 60 lei la 350 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „n” la „r”;                     
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