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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna  BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai obictivului de investiție achizitie servicii  
tehnice, consultanță și furnizare date în vederea  depunerii cererii de plată sesiunea 4/2021 

– Schema de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 
aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 

15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020 

 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;  
Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului comunei Bănia, aprobată de primarul comunei, 

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 prevederile art. 20 al.(1) lit. ,,i” , art. 44 al.(3), al.(4), art. 46 al.(2) lit. ,,c”și 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 temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a” și ,,d”,  art. 139 al.(1) și al.(3), art.   din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

 
HOTARĂŞTE 

 
Art. 1 -Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție achizitie servicii  tehnice, 

consultanță și furnizare date în vederea  depunerii cererii de plată sesiunea 4/2021 – Schema de ajutor de stat 
,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii 
climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta.  

Art. 2 – Achiziţionarea serviciilor 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 –  Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va comunica 
primarului comunei Bănia,  compartimentului  financiar-contabil  şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  

 
Bănia la 21.04.2021 
Nr.27 

 
PREȘEDINTELE  DE  ȘEDINȚĂ 

  
Gheorghe Borozan  

          
 Contrasemnează 

            Secretarul General 
                 Pavel Marin 
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  Anexa 

La Hotărârea Consiliului local al comunei 
 Bănia nr.27 din 21.04.2021 

 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
 
 
 

Ai obiectivului de investiții  achizitie servicii  tehnice, consultanță și furnizare date în vederea  
depunerii cererii de plată sesiunea 4/2021 – Schema de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor”, aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 
  
 

Denumirea obiectivului de investiții: achizitie servicii  tehnice, consultanță și furnizare date în vederea  
depunerii cererii de plată sesiunea 4/2021 – Schema de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii 
climatice și conservarea pădurilor”, aferente măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Beneficiar: Comuna Bănia, județul Caraș-Severin;    
Amplasamentul: Judeţul Caraş-Severin, comuna Bănia,  localitatea Bănia;   
Finanţarea: bugetul local 2021;  
 

 UM Cantitatea 
Suprafața pentru care se idepune cererea de plată sesiunea 4/2021 
Submăsura 15.1– ,,Plati pentru angajamente de silvo-mediu”, din care 
3651 ha din UP V, și 4054,1 UP VI – administrate de structura silvică 
proprie Regia Publică Locală - Ocolul Silvic Bănia.  

 
 
Ha  

 
 

7705.10 

Valoare maximă totală fără TVA Mii lei  30,0 
Valoare maximă totală inclusiv TVA Mii lei  35,7 

 
  

PREȘEDINTELE  DE  ȘEDINȚĂ 
  

Gheorghe Borozan  
    

       
   

               
    

Contabil:  
        Ec. Surulescu Dănilă 
         ____________________ 

 Contrasemnează  
        Secretar general  
         Pavel Marin___________  

          


