ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
Consiliul Local

HOTĂRÂRE
Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 24/13.04.2010 referitoare la
aprobarea instrumentării proiectului “Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca comuna Bănia judeţul
Caraş-Severin”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - măsura 125

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul de specialitate al compartimentului de
resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Având în vedere Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr. CE (2008)3831 a
Comisiei Europene;
Văzând pct. 5.1 pentru submăsura 125 b „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea silviculturii” al capitolului 4 din Ghidul solicitantului măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
Văzând prevederile art. 20 al.(1) lit. „i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere şi prevederile art. 17 al.(2) lit. „h” şi al.(3), art. 47 al.(3), art. 83 al.(1) şi (4), art. 84 lit. „b”
şi art. 87 din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu modificările şi compăletările ulterioare, precum şi
prevederile art. 7 lit. „c” din Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier national;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. „b” şi lit. ,,d”; al.(4) lit. „a” şi „e”; al.(6) lit. „a” pct. 13 şi pct. 18; art. 45
al.(1) şi al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul
2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Articol unic – Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 24/13.04.2010 referitoare la aprobarea
instrumentării proiectului “Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca comuna Bănia judeţul Caraş-Severin ”, în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - măsura 125, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După al.(1) al art. 2 se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
,,(2) – Necesitatea investiţiei rezidă în faptul că amenajarea de drumuri forestiere va conduce la
îmbunătăţirea condiţiilor de trafic rutier forestier referitor la siguranţa în exploatarea echipamentelor forestiere, la
reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, la reducerea nivelului de praf în aer şi a nivelului de zgomot, la
creşterea confortului, vitezei şi siguranţei circulaţiei; totodată, dezvoltarea unei infrastructuri rutiere forestiere
(drumuri forestiere) de bună calitate, care să deservească interesele forestiere (executarea de lucrări de împăduriri,
recoltare masă lemnoasă, protecţie împotriva incendiilor etc.) ale comunităţii prin asigurarea accesului la terenurile
forestiere şi nu numai, crează premisele aplicării unor tehnologii de exploatare forestieră moderne, conducând la
creşterea valorii pădurii, cu efecte benefice de ordin economico-financiar şi social la nivelul comunităţii locale şi,
implicit, la dezvoltarea comunei;
(3) Oportunitatea investiţiei derivă din faptul că există posibilitatea asigurării finanţării proiectului propus
din fonduri nerambursabile, urmare a lansării sesiunii de depunere de proiecte în cadrul Măsurii 125 „Îmbunătăţirea
şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsura 125b, măsura
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care vizează, printre altele, construirea şi/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate
forestiere şi funiculare)”
2. Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 4 - Comuna BĂNIA, prin reprezentantul său legal, d-nul Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei,
îşi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare a investiţiei şi de asemenea, îşi ia
angajamentul de a asigura sumele aferente cheltuielilor neeligibile necesare realizării investiţiei.”
3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 5 - Investiţia prevăzută la art. 1 va deservi o suprafaţă de 2046,1 ha teren cu destinație forestieră, din
care suprafaţa de 2046,10 ha aparţine Comunei BĂNIA, aşa cum rezultă din documentaţia tehnico-economică
(studiu de fezabilitate), elaborată de către S.C. MNS CONS GRUP S.R.L. Reşiţa.”
BĂNIA la data de 31 august 2010
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