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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

Cod de înregistrare fiscală 3227998 
 

 
HOTARARE  

 
Privind implementarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămine  

culturale în localitățile Bănia și Gîrbovăț, comuna Bănia, județul Caraș-Severin” 
 

Consiliul local al comunei Bănia, județul Caraș-Severin întrunit în şedinţă de îndată, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia nr. 3274/15.12.2015, prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului nr.3275/15.12.2015 și rapoartele comisiilor de specailitate din cadrul consiliului local al 
comunei Bănia;   

Având în vedere prevederile: 
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 

Legea nr. 199/1997; 
 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare și prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare;  
Văzând și Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.81/16.12.2015 privind  aprobarea indicatorilor tehnico 

economici ai proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Bănia și Gîrbovăț, comuna Bănia, 
județul Caraș-Severin”. 

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b” și lit. ,,d”; al.(4) lit. „a”; al.(6) lit. ,,a” pct.4;  art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 - Se aprobă implementarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Bănia și 

Gîrbovăț, comuna Bănia, județul Caraș-Severin”, denumit în continuare Proiectul, care este necesar și oportun.  
Art. 2 - Cheltuielile aferente Proiectului vor fi prevăzute în bugetele locale pentru perioada de realizare a investiției, în 

cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Art. 3 - Autoritățile administrației publice locale se angajează să suporte cheltuielile de întreținere/mentenanța a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art. 4 - Reprezentantul legal al comunei Bănia pentru relația cu AFIR în derularea Proiectului se desemnează, primarul 

comunei, d-nul Bălan Silvestru.  
Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Bănia, d-nul Bălan Silvestru.   
Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în termenul prevăzut de lege, primarului, 

Instiuției Prefectului județului Caraș-Severin și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet www.primariabania.ro.   

 
Bănia la data de  16.12.2015 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Țîncu Ioan 

 
Contrasemnează 

           Secretar 
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Pavel Marin   


