
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTARARE  
privind aprobarea utilizării unor sume din  excedentul anual al bugetului venituri proprii  

al comunei Bănia  2020, ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare în anul 2021  
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
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;  
Având în vedere prevederile hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 67/13.11.2020 privind 

achizitionarea unui autoturism  prin participarea  la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-
2024 și prevederile hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr.27/521.04.2021 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. 

Văzând prevederile 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”,  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 In baza prevederilor 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 aprobă utilizarea sumei de cel mult 115 mii lei inclusiv TVA, din capitolul 82.92.10 ,,Excedent 

bugetar” al bugetului venituri proprii al comunei Bănia 2020, ca sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare, în anul 
2021, la capitolul de cheltuieli 83.10.58.04.02. ,,Agricultură, silvicultură și vânătoare-proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă”, pentru achizitie bunuri/servicii conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.   

Art. 2 – Sumele prevăzute la articolul nr. 1 vor fi prevăzute în mod corespunzător în bugetul local al comunei 
Bănia pe anul 2021. 

Art. 3 – În cuprinsul art.1 al hotărârii consiliului local al comunei Bănia nr. 67/13.11.2020 sintagma 
,,autoturism”, se înlocuiește cu sintagma ,, autoturism de teren”.  

Art. 4 - 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 24 mai 2021 
Nr.34.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

 
Gheorghe Borozan  

   
  Contrasemnează 

            Secretarul General 
        Pavel Marin
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ANEXA  

La hotărârea consiliului local al comunei  
Bănia nr. 34 din 24 mai 2021 

 
 

 

LISTA 
 

Bunuri/servicii pentru achiziționarea cărora se vor folosi sume din    excedentul anual al bugetului venituri 
proprii al comunei Bănia  2020, ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare în anul 2021 

 
Nr. 
crt.  

Denumirea bunului/serviciului   Valoarea maximă 
estimată 
- mii lei - 

Observatii 

1.  Achiziție autoturism de teren prin participarea  la Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.    

 
85 

 

2 
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 

 
30 

 

 Total:  115  
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Gheorghe Borozan  
 
 
  Surulescu Dănilă _________________________  

  
Contrasemnează 

Secretarul General 
         Pavel Marin___________________________ 


