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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

Cod de înregistrare fiscală 3227998 
 

 
 

HOTARARE 
 

Privind aprobarea participării comunei Bănia la ,, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi 

administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” 
 

Consiliul local al comunei Bănia, județul Caraș-Severin întrunit în şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 

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. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 36 al. (2) lit.,,b” și lit. ,,d”; al.(4) lit. „e”; al.(6) lit. ,,a” pct.9 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; 
 Art. 11 al.(1) lit. ,,h” din Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult 

 Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 484. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii 
in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult;  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b” și lit. ,,d”; al.(4) lit. „e”; al.(6) lit. ,,a” pct.9;  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 

 
Art. 1 - Se aprobă participarea comunei Bănia la ,,Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi 
administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”.  

Art. 2 – În vederea participării la programul prevăzut la art. 1, se va elabora studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, urmând a fi supus, după finalizare, aprobării consiliului local al comunei Bănia.  

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Bănia, d-nul Bălan Silvestru.   
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, primarului, Instiuției Prefectului județului Caraș-Severin și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabania.ro.   
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