
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTARARE  
 

privind aprobarea unor măsuri pentru  organizarea acţiunii culturale 
,,Fiii satului” în zilele de 8-9 septembrie 2021 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale primarului comunei Bănia, raportul de specialitate şi avizul 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile art.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice. 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 273/206 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Văzând şi dispoziţiile O.G. nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale  cu modificările şi completările ulterioare; 
Ținând cont și de prevederile Hotărârii Comitetuilui Național pentru Situații de Urgență nr. 53 din 5 august 2021 privind 
propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și de Hotărârea Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Caraş-Severin nr. 91/11.08.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor 
preluate de pe Alerte ms.ro în data de 11.08.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Caraș-Severin, conform HGR nr.826/2021. 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7) , lit.,,d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se aprobă  organizarea în comuna Bănia, localităţile Bănia şi Gîrbovăţ, a acţiunii culturale de interes local  
„Fiii satului”, în zilele de 8-9 septembrie 2021, dacă măsurile legal stabilite pe perioada stării de alertă, în vigoare pentru 
data de 8 și 9 septembrie 2021, nu interzic astfel de activități culturale.  

Art. 2 – În cazul organizării acțiunii culturale prevăzute la art. 1, aceasta se va  desfășura numai cu respectarea 
numărului de participanți, a condițiilor și măsurilor legal stabilite pentru starea de alertă, în vigoare pentru data de 8 și 9 
septembrie 2021, necesar a fi aplicate  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 

Art. 3 –Pentru organizarea manifestării de la art. 1 se aprobă  utilizarea sumei de cel mult 40 mii lei, inclusiv TVA, 
din venituri autofinanțate.    

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia.   
Art. 5 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei Bănia şi pe site-ul propriu 

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