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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind aprobarea unor sume pentru achiziție servicii întocmire documentație tehnică în vederea 
intabulării în Cartea Funciară a obiectivelor Dispensar uman comuna Bănia și Monumentul eroilor 

comuna Bănia, proprietatea comunei Bănia județul Caraș-Severin   
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil  

şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Văzând nota de de fundamentare nr.2214/09.08.2016 întocmită de viceprimarul comunei  şi aprobată 

de primarul comunei Bănia; 
Având în vedere prevederile art. 44 al.(3), al.(4), art. 46 al.(2) lit. „e” și 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 – Se aprobă utilizarea sumei de cel mult 2,5 mii lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei 
Bănia pe anul 2016, pentru achiziție servicii  întocmire documentație tehnică în vederea intabulării în Cartea 
Funciară a obiectivelor Dispensar uman comuna Bănia și Monumentul eroilor comuna Bănia, proprietatea 
comunei Bănia, județul Caraș-Severin.   

Art. 2 – Atribuirea contractului  de achiziţie publică pentru serviciile prevăzute la art. 1 se va face cu 
respectarea prevederilor   Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare și a Hotărârii Guvernului  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;   

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul financiar contabil. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului 
Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia  
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Ţîncu Ioan  
 

           Contrasemnează 
          Secretar  
           Marin Pavel  
 


