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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 
HOTĂRÂRE  

 
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, cu completările ulterioare; 

 
 
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. 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;  
 Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006  serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Legea nr. 10 din 18.01.19952 r, privind calitatea în construcţii; Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;  
 Ordinul MMGA nr. 757  al din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor  
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, cu completările ulterioare, se completează 
la art. 7 cu un nou alineat, al.(4) care va avea următorul cuprins:  

 ,,(4) – Pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase provenite din activităţile de construcţii, în 
vederea reciclării/valorificării şi/sau eliminării, se stabilește platforma betonată de la fosta magazie a CAP Bănia, 
care se va amenaja în acest scopă conform normativelor în vigoare.”  
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