
                                  ROMÂNIA       
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

_________________________________________________________ 
 HOTĂRÂREA  Nr. 11 / 28.02.2013 

privind propunerea  diminuării păşunii comunale Apa 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 2013, 
Având în vedere: 
- prevederile art.36, alin.2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 
- expunerea de motive, raportul de specialitate, raportul comisiei de specialitate, 
- prevederile art.10 din Legea nr.1/2000, lege pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere , solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. 
 În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se propune diminuarea păşunii comunale Apa, cu suprafaţa de 11,16 ha,  

din nr.top 218/b-Apa cu 1,35 ha ,nr.top 893-Someşeni cu 0,18 ha, nr.top 884-Someşeni 
cu 0,06 ha, care în urma întocmirii documentaţiei cadastrale pentru întabulare s-a 
constatat diferenţe de suprafaţă la măsurători şi nr.top 924/b-Apa cu 3,44 ha, 765/b-
Lunca Apei cu 5,49 ha, 779/b-Lunca Apei cu 0,62 ha pe suprafaţa cărora s-au emis titluri 
de proprietate conform legilor fondului funciar. 

Art.2.. Prezenta hotărâre se va comunica la O.C.P.I. Satu Mare şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Satu Mare cu propunerea de modificare a Ordinului Prefectului nr. 
326/2008 şi modificarea în mod corespunzător a anexei la Decizia Prefectului Judeţului 
Satu Mare nr. 371/1991.  

                            Apa la data de 28. 02. 2013 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 
11 voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0 “impotriva . 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 
Trandafir Vasile-Radu                                                                        Moldovan  Vasile 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 162 / 13.02.2013 

privind propunerea diminuării păşunii comunale Apa 
 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 2013, 
Având în vedere: 
- prevederile art.36, alin.2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 
- expunerea de motive, raportul de specialitate, raportul comisiei de 
specialitate, 
- prevederile art.10 din Legea nr.1/2000, lege pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere , solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997. 
 În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administraţia publică locală. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Se propune diminuarea păşunii comunale Apa, Sat Apa, cu 

suprafaţa de 11,16 ha, din nr.top 218/b-Apa ,893-Someşeni, 884-Someşeni, 
care în urma întocmirii documentaţiei cadastrale pentru întabulare s-a 
constatat diferenţe de suprafaţă şi nr.top 924/b-Apa, 765/b-Lunca Apei, 
779/b-Lunca Apei pe suprafaţa cărora s-au emis titluri de proprietate 
conform legilor fondului funciar. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica la O.C.P.I. şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Satu Mare cu propunerea de modificare a Ordinului 
Prefectului nr. 326/2008 şi modificarea în mod corespunzător a anexei la 
Decizia Prefectului Judeţului Satu Mare nr. 371/1991.  

                            Apa la data de 2013 
 

Iniţiator proiect                                       Proiect avizat pentru legalitate  
     Primar                                                        Secretar UAT Apa 
Apan Mihai                                                      Moldovan Vasile 
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______________________________________________ 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind propunerea diminuării păşunii comunale 
Apa. 
 
 În urma verificărilor efectuate de către secretarul comunei Apa cu 
privire la suprafeţele din păşunea comunală întabulate şi cele existente în 
Ordinul prefectului nr.326/2008 şi Decizia nr. 371/1992 s-a constatat o 
diferenţă de 11,16 ha rezultată o parte din diferenţele de măsurători efectuate 
cu ocazia întabulării şi datorită faptului că pe 9,55 ha s-au eliberat Titluri de 
proprietate în baza legilor fondului funciar.  
 Pentru ca să existe concordanţă între păşunea comunală întabulată şi 
suprafaţa stabilită de către prefect va trebui să propunem Prefectului 
Judeţului Satu Mare emiterea unui ordin pentru modificarea suprafeţei 
comunei Apa cu suprafaţa de 11,16 ha. 
   În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale 
art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
INIŢIEZ: 

 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 
 
 
 

Primar 
 

Apan Mihai 
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RAPORTUL COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea diminuării păşunii comunale 
Apa. 
 
 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: agricultura; amenajarea 
teritoriului si urbanism; munca si protectie sociala; numita COMISIA  II. 
de pe langa Consiliul Local al Comunei Apa, 
 
 Primind spre avizare proiectul de hotarare mai sus amintit, in temeiul 
art. 45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, republicata si actualizata, 
privind administratia publica locala, avizam favorabil, Proiectul de hotarare 
mai sus amintit. 
 
 

APA la data de 28.02.2013 
 
 
 PRESEDINTE  COMISIA II              SECRETAR COMISIA  II 
 
              Boboşan Marius-Sorin                                 Szabo  Agneta 
 


