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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

HOTARARE   
 

privind  aprobarea utilizării unor sume din Excedentul bugetar 
 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare 

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară; 
Văzând referatul nr.1229/21.04.2016 al compartimentului contabil prin care se propune utilizarea sumei de 

400,00 mii lei din cap. 82.98.02 ,,Excedent bugetar al bugetului local al comunei Bănia pe anul 2015”,  ca sursa de 
finantare a sectiunii de dezvoltare;   

Având în vedere necesitatea  reactualizării studiilor de fezabilitate canalizare Bania si realizării obiectivului 
reparații străzi comunale.  

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil  şi 
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  

În temeiul prevederilor art. 58 al.(1) lit. ,,a” din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

   
HOTARASTE: 

 
 

Art.1 -  (1) Se aprobă utilizarea sumei de 400,00 mii lei din cap. 82.98.02 ,,Excedent bugetar al bugetului 
local al comunei Bănia pe anul 2015”,  ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare.  

 (2) – Suma prevazuta la al (1) se repartizeaza la capitolul de cheltuieli 74.02.06 ,,Protecția mediului-  
cheltuieli de capital” pentru reactualizare Studii de fezabilitate canalizare Bănia si Gîrbovat, în sumă de 50,00 mii lei 
si la capitolul 84.02.70 ,,Transporturi - cheltuieli de capital”,  pentru reparații străzi comunale în sumă de 350,00 mii 
lei. 

Art.2  - Prezenta hatarire se va publica prin afisare la sediul Primariei comunei Bănia , pe pagina proprie de 
internet www.primariabania.ro si se va comunica Instituției Prefectului județului Caraș-Severin. 

 
Bănia la 27.04.2016 
Nr.33        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Golîmba Iovan-Ion 
Contrasemnează 

           Secretar 
Pavel Marin  

  


