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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

Cod de înregistrare fiscală 3227998 
 
 

 
HOTĂRÂRE  

 
privind  completarea hotărârii consiliului local Bănia nr. 82/16.12.2016 referitoare la 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 Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 2291 din 05.04.2016 a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale prin care se solicită completări la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/16.12.2015 cu privire la caracteristicile tehnice ale 
investiției propuse, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor 
de specialitate 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” și lit. ,,d”; 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 
 

Articol unic: Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 82 din 16.12.2015, privind implementarea proiectului 
,,Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Bănia și Gîrbovăț, comuna Bănia, județul Caraș-Severin”, 
se completează după cum urmează:  

1. La articolul 1, după al.(1) se introduce un nou alineat, al.(2), cu următorul cuprins:  
,,(2) Principalele caracteristici tehnice ale investiției prevăzute la al.(1) sunt următoarele:  
a. Suprafața construită propusă:  Cămin Cultural Bănia=713,9 m.p; Cămin Cultural Gîrbovăț=474,15 m.p.;   
b. Suprafața desfășurată propusă: Cămin Cultural Bănia=1100,9 m.p; Cămin Cultural Gîrbovăț=545,30 m.p.;  
c. Capacitate – nr. locuri sală spectacole: Cămin Cultural Bănia=255 locuri; Cămin Cultural Gîrbovăț=165 locuri.” 
 

 
Bănia la data de  06.04.2016 

 Nr. 31.  
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