
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

Consiliul Local  
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind stabilirea condiţiilor care vor sta la baza încheierii acordului de reabilitare a infrastructurii rutiere 
administrată de Consiliul local BĂNIA şi a clădirilor adiacente 

 
           Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară,  

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul comisiei 
de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,  
             Având în vedere art. 28, pct 4 din Legea Minelor nr. 85/2003, completată şi modificată prin Legea nr. 284 /11.10.2005, 
cu modificările și completările ulterioare;  
             În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art. 1 – În vederea  încheierii acordului de reabilitare a infrastructurii rutiere administrată de Consiliul local Bănia şi a 
clădirilor adiacente, între comuna Bănia reprezentată prin primar şi  operatori economici care au ca obiect de activitate 
exploatarea la zi, în carieră, a aluviunilor produse din perimetre temporare de exploatare, pentru zona ,,Vîna lui Ion”, se stabilesc 
în sarcina operatorilor economci următoarele obligații:   
             a. asigura pe cheltuiala sa întreţinerea drumurilor de exploatare folosite prin plombarea eventualelor gropi apărute şi 
după caz pietruirea şi nivelarea lor; 
             b.  respectă limitele de proprietate ale proprietăţilor riverane drumurilor; 
             c. asigură eliminarea prafului produs de camioane sau alte utilaje prin udarea ori de câte ori este necesar a drumului şi 
implicit respectarea tuturor normelor legale prevăzute de Legile mediului, pe cheltuiala sa; 
             d. achitarea tuturor taxelor legale prevăzute de codul fiscal, sau alte acte normative, pentru folosinţa drumurilor 
respective; 
             e. Operatorii economici cu cariere pe raza comunei Bănia, care transportă cu maşinile proprii dar şi vând agregate 
minerale altor firme de transport, răspund pentru nerespectarea condiţiilor de mai sus, atât pentru transportul propriu cât şi 
pentru transportatorii cărora le livrează produse miniere; 
             Art. 2 - Se aprobă modelul cadru de acord de reabilitarea infrastructurii rutiere administrată de Consiliul local Bănia şi a 
clădirilor adiacente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  
             Art. 3 - Prezenta hotărâre, precum şi acordul de reabilitare a infrastructurii rutiere administrată de Consiliul local Bănia şi 
a clădirilor adiacente, încheiat cu operatorul economic, vor sta la baza eliberării permisului de exploatare, în condițiile legii. 
             Art. 4 - Nerespectarea condiţiilor stabilite în prezenta hotărâre atrage suspendarea temporară sau rezilierea acordului 
încheiat (după caz), respectiv interzicerea accesului pe drumurile de acces, cât şi înştiinţarea scrisă către Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale. 
             Art. 5 -Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia.  

  Art. 6 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie de Internet 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Velcotă Maria  
           Contrasemnează 
          Secretar  
           Marin Pavel  
 



– model cadru- 
Comuna Bănia  
Județul Caraș-Severin  
Nr.____/________   2017                         

 
 

ACORD  
De reabilitare a infrastructurii rutiere administrată de consiliul local  

al comunei Bănia și a clădirilor adiacente  
 
             Încheiat astăzi __________________________ 
             la sediul Primăriei comunei BĂNIA, jud. Caraş Severin 
 

I. PĂRŢILE ACORDULUI 
            I.1 Comuna BĂNIA, cu sediul în comuna Bănia nr. 120, județul Caraș-Severin, tel./fax0255/243718,  prin reprezentant 
legal Bălan Silvestru, primarul comunei Bănia, și  
             I.2 Societatea comercială  ___________________, cu sediul ______,  str. _______, nr.________, jud. ___________,   
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov,  sub nr. __________,  C.U.I. ________________, cont nr. 
_________________ deschis la _______________________,  reprezentată  prin ______________________, în calitate de 
administrator, au convenit să încheie prezentul acord de reabilitare a infrastructurii rutiere administrată de consiliul local BĂNIA 
şi a clădirilor adiacente. 

II. OBIECTUL ACORDULUI 
II.1 - Obiectul acordului îl constituie obligaţia agentului economic ____________________, care are ca obiect de 

investiţie ________________________,  în ____________________, de a respecta şi pune în aplicare prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Bănia nr______/______________, în conformitate cu art. 28, pct 4 din Legea Minelor nr. 85/2003, completată 
şi modificată prin Legea nr. 284 / 11.10.2005. 

II.2 - Hotărârea Consiliului Local Bănia, nr.________/____________, face parte integrantă din prezentul acord. 
II.3 - Transportul masei miniere se va realiza, pe drumurile agricole adiacente perimetrului, până la drumul județean 

___________________, pe o distanță de cca ____ m, după care se urmează ____________________________. 
             III. ALTE CLAUZE 
             III.1. Acordul se poate utiliza la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea eliberării permisului de 
exploatare. 
             III.2. Nerespectarea condiţiilor impuse de Consiliul Bănia  prin H. C. L. nr.______/_____________, atrage suspendarea 
temporară, sau rezilierea definitivă a acordului (după caz). 
             III.3. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale va fi informată în scris de Consiliul Local Bănia, în cazul închiderii 
drumului de acces la perimetrul de exploatare. 

IV. CLAUZE FINALE 
IV.1 Prezentul act reprezintă acordul părţilor și a fost încheiat în ______ exemplare din care un exemplar la comuna 

Bănia și un exemplar la ___________________________________;  
IV.2 Prezentul acord are valabilitate până la data de _____________________, putând fi reînoit;  
IV.3 Prevederile acordului pot fi modificate și/sau completate prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
IV.4 Nerespectarea condiţiilor și obligațiilor stabilite prin H. C. L. arătată mai sus atrage suspendarea temporară sau 

rezilierea acordului încheiat (după caz), respectiv interzicerea accesului pe drumurile de acces.  
 

               Comuna Bănia     S.C. __________________________    
            Prin reprezentant legal    prin administrator,  
           Primar,       ______________________________ 

Bălan Silvestru                                                                              
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                    

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Velcotă Maria  
           Contrasemnează 
          Secretar  
           Marin Pavel  

ANEXA 
La hotărârea consiliului local al 
comunei Bănia nr.13/28.02.2017 


