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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 
Consiliul Local  

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Canalizare menajeră și stație de 
epurare în comuna Bănia, localitatea Gîrbovăț județul Caraș-Severin; 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bania, raportul 

compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.  
Văzând devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: ,,Canalizare 

menajeră și stație de epurare în comuna Bănia, localitatea Gîrbovăț, județul Caraș-Severin, întocmit de PFA 
Chitu Răzvan Florin;  

În baza prevederilor art. 7 al.(1) lit. ,,b” din  O.U.G. nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere și prevederile art. 5 lit. ,,b”, art. 6 al.(2) și art. 8 al.(3) din OMDRAP nr. 1851 din 
9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat în anul 2015, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Văzând  prevederile art. 44 al.(1) din Legea  nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

HOTARĂŞTE 
 

 
 Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ,,Canalizare menajeră și stație de 

epurare în comuna Bănia, localitatea Gîrbovăț județul Caraș-Severin”,  în sumă de 279,300 mii lei,  pentru 
cheltuieli care nu se finanţează prin Programului naţional de dezvoltare locală, din bugetul local sau alte 
surse legal constituite.  

Art. 2 –  Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina 
de Internet www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul 
pentru Verificarea Legalității Actelor,  a aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Țîncu Ioan  
    
  Contrasemnează 

     Secretar  
  Marin Pavel  

 


