
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTARARE  
 

privind schimbarea clasificării drumului de interes public local înscris în C.F. nr. 33589 a comunei Bănia din 
drum vicinal în drum comunal   

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  

Văzând hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 16/17.03.2021 referitoare la insusirea inventarului bunului imobil și 
aprobarea cererii de intabulare în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică a comunei Bănia, județul Caraș-Severin 
asupra bunului imobil drum vicinal de pe teritoriul comunei Bănia, în vederea completării inventarului bunurilor ce aparțin 
domeniului public al comunei Bănia, județul Caraș-Severin.  

Luând în considerare că drumul înscris în CF nr. 33589-Bănia este drum de legătură între localitatea reședință de 
comună  Bănia și localitatea Eftimie Murgu;  

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;  

Văzând prevederile art. 136 al.(1) și al.(2) din Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată în anul 2003;  
Având în vedere prevederile art. 8 al.(1) lit. ,b” și al. (2)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind 

regimul drumurilor, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 41 al.(5) teza a II-a din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 

republicată cu modificările și completările ulterioare.  
Ținând seama de art.156 alin. (4) din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptive și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, 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,  

HOTARASTE: 
 
Art. 1 - Se aprobă schimbarea clasificării drumului de interes public local înscris în C.F. nr. 33589 a comunei Bănia, cu 

o suprafață de 14.628 m.p. din drum vicinal în drum comunal.  
Art. 2 – Celelalte elemente de identificare înscrise în CF nr. 33589-Bănia rămân neschimbate, prezenta hotărâre 

urmând a fi comunicată și comunei Eftimie  Murgu în vederea clasificării corespunzătoare a segmentului de drum situat pe 
teritoriul administrativ al acestei comune, conform prevederilor art. 8 al.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 
1997 privind regimul drumurilor, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare;   

Art. 3 – După înscrierea modificării prevăzute la art. 1 în Cartea Funciară, se va proceda la completarea inventarului 
domeniului public al comunei Bănia în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin  Hotărârea 
Guvernului nr. 392 din 14 mai 2020.  

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei Bănia, care va semna toate 
actele necesare  schimbării clasificării drumului prevăzut la art. 1  din prezenta hotărâre. 

Art. 5 –  Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va comunica primarului 
comunei Bănia,  compartimentului  financiar-contabil, primăriei comunei Eftimie Murgu  şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin.  

Bănia la 18.10.2021 
Nr.69.  

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
  

Păun Ciortuz 
         Contrasemnează 

            Secretarul General 
           Pavel Marin 
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