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HOTARARE  
 
 

privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea utilizarii  
apei de la rețeaua comunală Bănia  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară, 
 Văzând referatul de aprobare  al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  de specialitate şi raportul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia, 
Având în vedere necesitatea stabilirii unor măsuri pentru eficientizarea utilizarii apei de la rețeaua comunală Bănia și 

pentru eliminarea oricăror pierderi de apă în perioadele de secetă.   
  In baza prevederilor art. 155 al.(1) lit. ,,d” și al.(5) lit. ,,c”, art. 129 al.(7) lit. ,,n” și art. 139 al.(1) din Ordonanța de 

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

Administrativ,  
HOTARASTE 

 
Art.1 - (1) Până la data de 31 decembrie 2021 toți utilizatorii de pe raza comunei Bănia racordați  la rețeaua 

comunală de apă, au obligatia de a monta apometre pe conducta de racordare a gospodăriei la rețeaua comunală de apă, 
cheltuielile de achiziționare și instalare a apometrului fiind suportată de către utilizator.   

(2) Montarea apometrului se va face în exteriorul clădirii, la loc vizibil și accesibil personalului desemnat de primăria 
comunei Bănia.  

Art. 2 - Toți beneficiarii prevăzuți la art.1 sunt obligați să utilizeze apa rațional și numai în scopul declarat la 
încheierea contractului cu furnizorul.  

Art. 3 – (1) Neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 sau utilizarea apei în alte scopuri decât cele prevăzute în 
contract, dă dreptul furnizorului de a sigila sau  tăia racordul fără nici un fel de somaţie. 

(2) Persoanele carora le-au fost aplicate prevederile al.(1) vor achita  o taxă de  rebranşare în sumă de 100 
lei/racord, numai după ce fac dovada instalării apometrului.   

Art. 4 – Incepând cu anul 2022, consiliul local al comunei Bănia va stabili taxa de utilizare a apei de la rețeaua 
comunală exprimată în lei/m.c. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi 
se va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia  
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