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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTARARE  
 

privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general ale obiectivului de investiție  
,,Modernizare drum comunal în comuna Bănia, județul Caraș-Severin” 

 
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 hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 16/17.03.2021 privind 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 și hotărârea consiliului local al 
comunei Bănia nr. 69/18.10.2021 privind schimbarea clasificării drumului de interes public local înscris în C.F. nr. 33589 a 
comunei Bănia din drum vicinal în drum comunal;  

Văzând cererea de finanțare și devizul general ale obiectivului de investiție ,,Modernizare drum comunal în 
comuna Bănia, județul Caraș-Severin”, întocmit de SC Simplex Communication Design SRL. 

Având în vedere prevederile art. 4 al.(1) lit. ,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95 din 3 septembrie 
2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". 

Văzând  prevederile art. 44 al.(1), din  Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 6 al.(1) lit. ,,b” din  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, aprobate de Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021. 

In baza prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,d” și art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul 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 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție , ,,Modernizare drum comunal în 
comuna Bănia, județul Caraș-Severin” , prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny",  conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 – Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiție ,,Modernizare drum comunal în 
comuna Bănia, județul Caraș-Severin”,  cu conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.  

 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi compartimentul 
financiar contabil. 

Art. 4 - 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  
   

Bănia la 18.10.2021 
Nr. 74 

 
Președintele de ședință 

  
Păun Ciortuz 

         Contrasemnează 
            Secretarul General 
         Pavel Marin  
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