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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTARARE  
 

privind validarea modificărilor bugetului local pe anul 2020, conform Dispoziției primarului comunei Bănia nr. 
148/14.12.2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2020  prin repartizarea sumelor alocate 

prin HG nr.1044/2020 pentru plata drepturilor asistenților personali  ai persoanelor cu handicap grav și a 
indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinară;  
Având în vedere Dispoziția primarului comunei Bănia nr. 148/14.12.2020 privind modificarea bugetului local al 

comunei Bănia pe anul2020  prin repartizarea sumelor alocate prin HG nr.1044/2020 pentru plata drepturilor asistenților 
personali  ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și Anexa la 
aceasta.  

Văzând proiectul de hotărâre privind  validarea modificării bugetului conform Dispoziției primarului comunei Bănia 
nr. 148/14.12.2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul2020  prin repartizarea sumelor alocate prin 
HG nr.1044/2020 pentru plata drepturilor asistenților personali  ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare 
ale persoanelor cu handicap grav,  propus de primarul comunei Bănia,  referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, 
raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din 
cadrul consiliului local al comunei Bănia; 

Având în vedere și adresa nr. 7872/10.12.2020 a Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice Timisoara, 
Administrația Județeană a Finanțelor Caraș-Severin – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteza și 
Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale.   

În baza prevederilor Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 2/06.01.2020.  

Având în vedere și prevederile art. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.044 din 4 decembrie 2020 privind 
alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  
pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.  

In temeiul prevederilor art. 88 și art. 155 al.(1) lit. ,,c” și al. (4) lit. ,,a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

In baza prevederilor art. 82 al.(1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a”, art. 139 al.(1) și al.(3) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 – Se validează modificările bugetului local pe anul 2020 conform Dispoziției primarului comunei Bănia nr. 

148/14.12.2020 privind modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2020  prin repartizarea sumelor alocate prin 
HG nr.1044/2020 pentru plata drepturilor asistenților personali  ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare 
ale persoanelor cu handicap grav, în sumă totală de 131 mii lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta.  

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  

 
Bănia la 21.12.2020 
Nr.81 

Președintele de ședință 
 

Iosif Puia   
           Contrasemnează 
          Secretarul general  

Pavel Marin 
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ANEXĂ 
La  Hotarirea Consiliului local al comunei Bănia  
Nr.81 din 21.12.2020 
 

Modificări ale bugetului local 2020 aprobate  prin dispoziția primarului comunei Bănia,   
validate de consiliul local al comunei Bănia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ANEXĂ   
La  Dispozitia primarului comunei Bănia  

Nr. 148/14.12.2020 
 
 
 
 
I. Modificări buget 2020 
 

A. la partea de venituri si  cheltuieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 

Președintele de ședință 
 

Iosif Puia   
 
 

            CONTABIL,  
 Consilier superior  

Dănilă Surulescu _________________________  
 
 

Contrasemnează 
Secretar general 

                                                                            Pavel Marin ____________________________ 
 

 

Indicator Anul 2020 Trim IV   
TOTAL VENITURI 131 mii lei  131 mii lei  
11.02 Sume defalcate din TVA 131 mii lei  131 mii lei  
11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrare  131 mii lei  131 mii lei  
TOTAL CHELTUIELI  131 mii lei  131 mii lei  
68.02.Asistență Socială  131 mii lei  131 mii lei  
68.02.10 Cheltuieli de personal  131 mii lei  131 mii lei  
68.02.10. 01.01  Salarii de bază  129 mii lei  129 mii lei  
68.02.10. 03.07  Contribuții muncă  2 mii lei  2 mii lei  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea modificării bugetului local   
al comunei Bănia pe anul 2020 

  
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2020 propus de primarul comunei Bănia,  

referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al 
primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 

În baza prevederilor Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 2/06.01.2020 și  a  prevederilor  art. 1 al. (2) lit. „a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”,  art. 19 al(1) lit. „a”, art. 7-20, art. 
25-26, al.(2)–(6) ale art. 39, art. 71 și art. 761  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a”, art. 139 al.(1) și al.(3) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

HOTARASTE: 
 
 
Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2020, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta.  
(2) Suma cuprinsă în bugetul local la vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 

de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, este de 525,7 mii lei.  
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 

www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
 

 
Bănia la 21.12.2020 
Nr.82 

 
Președintele de ședință 

 
Iosif Puia   

 
 
 
           Contrasemnează 
          Secretarul general  
           Marin Pavel  
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ANEXĂ   
La  Hotarirea Consiliului Local al comunei Bănia  

Nr. 82 din  21.12. 2020 
 
 
 
 I. Modificări Buget  local  2020 

A. la partea de venituri si cheltuieli 
Indicator An 2020 Din care trim IV 

01.02 TOTAL VENITURI +82,40 mii lei      +82,40 mii lei 
43.00  Subventii de la alte administratii +82,40 mii lei       +82,40 mii lei 
43.34 Sume alocate din bugetul ANCPI +82,40 mii lei     +82,40 mii lei 

50.02 TOTAL CHELTUIELI +82,40 mii lei      +82,40 mii lei 
70.02 Locuinte servicii si dezvoltare +82,40 mii lei +82,40 mii lei 
 71 Active nefinanciare +82,40 mii lei +82,40 mii lei 
 71.01 Active fixe +82,40 mii lei +82,40 mii lei 
 71.01.30 Alte active fixe +82,40 mii lei +82,40 mii lei 

 
 
 
 

Președintele de ședință 
 

Iosif Puia   
 
 

Surulescu Dănilă _________________________  
 

 
Contrasemnează 

Secretar  
                                                                             Marin Pavel ____________________________ 
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\ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARARE 
 

privind  desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia 
 de evaluare  a  secretarului general al comunei Bănia  

 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa extraordinară;  
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului contabil din cadrul 

aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Bănia;  

În baza prevederilor art. 485 al.(5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ și art. 22 din Metodologia din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 
2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în 
funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, Anexa nr. 6 la Codul Administrativ.  

În temeiul prevederilor art. 129 al.(14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 139 al.(1) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,  

  
HOTARASTE:  

 
Art.1 -  Se desemnează d-nii Ciortuz Păun și Străin Ionuț, reprezentanții consiliului local Bănia în 

comisia de evaluare a secretarului general al comunei Bănia.  
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor prevăzute la art. 1, Instituţiei Prefectului judeţului 

Caraş-Severin și se va publica prin afișare la sediul primăriei comunei Bănia și pe pagina de internet 
www.primariabania.ro.  

 
 
Bănia la 21.12.2020 
Nr.83 

 
Președintele de ședință 

 
Iosif Puia   

   
   Contrasemnează 

            Secretar General 
     Pavel Marin  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind  modificarea punctului 1 al articolului unic al hotărârii consiliului local Bănia 
 nr. 65 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate 

 
 

Consiliul Local al comunei Bănia, întrunit în şedinţa extraordinară; 
Văzând Ordinul Prefectului judeţului Caraş-Severin, nr.423/26.10.2020, prin care se constată îndeplinirea 

condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Bănia, judeţul Caraş-Severin; 
Văzând şi Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bănia, aprobat prin 

hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 75 din 04.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Bănia;  

Luând în considerare si prevederile Hotărârii consiliului local nr. 74/04.12.2020 constatarea încetării de 
drept, prin demisie,  a mandatului de consilier local al d-nului  Ciortuz Lica și declararea locului vacant.  

Având în vedere că supleantul Pârciu Florin Lazar a fost validat de Judecătoria Oravița prin Incheierea nr. 
1025/15.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 2255/273/2020 si a depus Jurământul.  

În baza prevederilor art. 124, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139 al.(1) şi art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

HOTARASTE: 
Articol unic -  Punctul nr. 1 al articolului unic al hotărârii consiliului local Bănia nr. 65 din 06.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică și va avea următorul cuprins:   
 ,,1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat, în 

următoarea componenţă:  
 Preşedinte: Dănilă Brebu;  
 Secretar   Ionuț Străin;   
 Membrii   Gabriel-Petru Băcilă;  

Florin Lazar Pîrciu;  
Păun Ciortuz;”   

 
Bănia la 21.12.2020 
Nr.84 

 
 

Președintele de ședință 
 

Iosif Puia   
 

 
Contrasemnează 

          Secretarul General  
           Pavel Marin 

 


