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A N U N Ţ 
 
 
Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate 
generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale. 

În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Bănia, 
are obligaţia să publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de 
supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Bănia. 

Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport 
al compartimentului de specialitate. 

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei 
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ”. 

Consiliul local al comunei Bănia, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare  
pentru județul  Caraș – Severin” 

 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre se vor putea depune  până cel mai 

târziu la data de 01.09.2020 ora 1600 , la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, la  
secretarul general al comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Regulamentul poate fi consultat și la sediul Primăriei din comuna Bănia nr. 120.  
Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal 

sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va 
organiza la sediul Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de 
data dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

De asemenea, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa publică a consiliului local pe a 
cărei ordine de zi va fi înscris proiectul  de hotărâre de mai sus.  
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HOTĂRÂRE – proiect   

 
privind aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare  

pentru județul  Caraș – Severin” 
 

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

și avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.  
Văzând adresa ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin” nr. 164 din 02.06.2020, 

înregistrată la primăria comunei Bănia  sub nr. 2253 în data de 10.07.2020. 
Având în vedere prevederile: 
- O.U.G. nr . 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor aprobată de Legea nr. 31/2019; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje; 
- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 133 alin. (1), art. 136 
alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 200, art. 243 alin. (1) 
lit. a) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă ,,Regulamentul de salubrizare pentru județul Caraș – Severin” 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se împuternicește primarul comunei Bănia domnul Silvestru Bălan ca 
reprezentant în Adunarea Generală a ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin” să voteze în ședința 
Adunării Generale a Asociaților ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin”. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului 
comunei Bănia. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunică prin grija secretarului general al  
comunei Bănia, Instituției Prefectului judeţul Caraș–Severin, primarului comunei Bănia şi se va 
aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei comunei 
Bănia. 
 
  Bania la ___________ 2020;  
 Nr. _____ 
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Nr.2289 din 16.07.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

Referitor la proiectul de hotărâre  privind aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare  
pentru județul  Caraș – Severin” 

  
 
Primarul comunei Bănia, în calitate de inițiator al proiectului de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 

al.(2) și al. (8) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
Luînd în considrare următoarele prevederi legale în vigoare și alte documente relevante:  

- adresa ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin” nr. 164 din 02.06.2020, înregistrată la primăria 
comunei Bănia  sub nr. 2253 în data de 10.07.2020. 

- O.U.G. nr . 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 
aprobată de Legea nr. 31/2019; 

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 
- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 133 alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 200, art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere și - prevederile art. 139 al.(3) și   art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
INIȚIEZ 

 
Prezentul proiect de hotărâre prin care propun   

aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare pentru județul Caraș – Severin” conform anexei la proiect, având în 
vedere faptul că UAT Bănia a aderat la   ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin ”, alături de alte unități administrative 
din județul Caraș-Severin, ca operator la nivelul județului nostru.   
 

Față de cele de mai sus propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre pe care în apreciez ca 
fiind legal și oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.   

 
 Bănia la 16.07.2020   

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR  

Bălan Silvestru  
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RAPORT 

de specialitate al compartimentului de resort  referitor la proiectul de hotărâre   privind aprobarea 
,,Regulamentului de salubrizare pentru județul  Caraș – Severin” 

Subsemnatul(a)  Danila Surulescu , având funcția de  Consilier superior, Contabil   în 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia 

În conformitate cu prevederile art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,  

Azi, 16.07.2020 am analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare  
pentru județul  Caraș – Severin”  
 Acesta  se întemeiază pe următoarele documente și prevederi legale:  
- adresa ADI ,,Intercom Deșeuri Caraș-Severin” nr. 164 din 02.06.2020, înregistrată la primăria comunei 

Bănia  sub nr. 2253 în data de 10.07.2020. 
- O.U.G. nr . 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor aprobată 

de Legea nr. 31/2019; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; 
- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 133 alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), 

art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 200, art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Cele propuse prin proiectul de hotărâre de către inițiator, intră în competența teritorială și materială a 
autorității publice locale  deliberative  în conformitate cu  

- prevederile art. 139 al.(3) și   art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.Față de cele de mai sus, în baza analizei făcute, în temeiul prevederilor art. 136 
al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin 
prezentul raport de specialitate,  apreciez că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul 
Local al comunei Bănia a proiectului de hotărâre  privind aprobarea ,,Regulamentului de salubrizare  

pentru județul  Caraș – Severin”   pe care îl   
AVIZEZ FAVORABIL 

 
și în baza verificării și analizării proiectului de hotărâre, propun consiliului local a-l aproba în forma 

propusă de inițiator, fără modificări.  
  

Data: 16.07.2020                                        
 
Semnătura 

 Consilier superior, Contabil   
Danila Surulescu 

__________________ 
 


