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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂRE  

 
privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 61/21.08.2014 referitoare la 

stabilirea unor măsuri de protecția mediului la nivelul 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. 90 și următoarele din O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 art. 9 al.(2) din H.G. nr.878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 H.G. nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică; 
 Art. 4 din H.G. nr. 321 din 14 aprilie 2005 r privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Art. 22, art. 62 al.(2)  din Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;  
 Art. 17, 31, 59 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 r privind regimul deşeurilor;  
 H.G. nr.349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor;  
 O.U.G. nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările 

și completările ulterioare;  
 Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006  serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și completările ulterioare;  
 H.G. nr. 1.037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;  
 Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 r privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic;  
 H.G. nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase, cu modificările și completările ulterioare;  
 Hotararea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi proveniţi din surse agricole; 
 art.2 alin. (2) din Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea planului de acţiune pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 
 Ordinul  nr. 1.552 din 3 decembrie 2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din 

activitati agricole;  
Luând în considerare și prevederile  art. 489 al.(5)-(8), coroborate cu prevederile art. 495 lit. ,,f” din Legea nr. 227/2015 Codul 

Fiscal;  
In baza prevederilor art.36 al. (2) lit. ,,b”, al.(4) lit. ,,e” și ,,f”, al. (6) lit. ,,a” pct.(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: 
 
Articolu unic: Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 61/21.08.2014 referitoare la stabilirea unor 

măsuri de protecția mediului la nivelul comunei Bănia, se completează cu un nou art., art. 31 care va avea următorul cuprins:  
,,Art. 31 (1) – Începând cu data de 01.01.2016, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul comunei Bănia, ca 

efect al nerespectării de către persoanele fizice și juridice a prevederilor prezentei hotărâri, consiliul local Bănia, prin hotărâre cu 
caracter individual, poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu anul fiscal următor adoptării 
hotărârii de majorare.  

 (2) În hotărârea consiliului local de la al.(1), în mod obligatoriu se vor menționa motivele pentru care se aplică majorarea;   
 (3) Aplicarea majorării prevăzută la al.(1) încetează la cererea proprietarului, care face dovada că neregulile menționate în 

hotărârea consiliului local au fost remediate în totalitate, începând cu anul fiscal următor depunerii cererii, prin hotărâre a consiliului 
local cu caracter individual”  

 
BĂNIA la data de 30.10.2015 
Nr.69        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Ciortuz Păun  

Contrasemnează 
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         Secretar    
          Marin Pavel 


