
 

 

                                              ROMÂNIA            
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

_________________________________________________ 
   HOTĂRÂREA   Nr: 12  / 28.02.2013 

privind aprobarea înscrierii provizorii în cartea funciară a imobilului “Balastiera Apa – Luciu de 
apă” din localitatea Apa , în favoarea comunei Apa , judetul Satu Mare, domeniu public al 
comunei.  

 
Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.02.2013: 
         Având în vedere: 
    -expunerea de motive nr.151 din 11.02.2013 ,întocmită de dl. Apan Mihai-primarul comunei 
Apa; 
    -referatul de specialitate nr. 152 din 11.02.2013, întocmit de compartimentul juridic; 
    -adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 152591/18.10.2012, cu privire la Legea       
nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare,republicata si modificata prin Legea 
nr.133/2012; 
     -procesul verbal nr.153 din 11.02.2013 de afisare a proiectului ; 
        În conformitate cu: 

-prevederile art.876,alin.(3),art.877-881,alin(3)si art.888 si urmatoarele din Legea 
nr.287/2009 ,Codul civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

-prevederile art.58 ^ 1, alin.5 din Legea nr.7/1996 ,Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare,republicata; 
           -prevederile Titlului XII,art.48 din Legea nr.247/2005 privind circulatia juridica a 
terenurilor; 

Potrivit dispozitiunilor art. .36(1)si(2),lit.”c”,(5),lit.”c” ,si art.45 (1) si (2),lit.”e” din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
          Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie în cartea funciară a imobilului “Balastiera Apa – 
Luciu de apă” din localitatea Apa , în favoarea comunei Apa , judetul Satu Mare, domeniu public 
al comunei, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de S.C.TOPO SERVICE SA Miercurea 
Ciuc 
         Art.2 . Se imputerniceste primarul comunei Apa,domnul Apan Mihai sa reprezinte comuna 
Apa în fata notarului public în vederea  semnarii documentelor în formă autentica, cheltuielile 
notariale si cele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciara a imobilului, fiind suportate de la 
bugetul local. 
           Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza primarul comunei Apa. 
         Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica cu: 
-Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare; O.C.P.I. Satu Mare şi primarul comunei Apa. 

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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 

Nr. 151 din 11.02.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorii în cartea funciară a 
imobilului “Balastiera Apa – Luciu de apă” din localitatea Apa , în favoarea 
comunei Apa , judetul Satu Mare.  
 
 Urmare a comunicării Consiliului Judeţean Satu Mare (Direcţia juridică şi 
relaţii cu consilierii) nr. 20388 din 08.11.2012 prin care se transmite adresa 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.152591/18.10.2012 , pentru atestarea 
domeniului public al comunelor prin Hotărâre de Guvern este necesar să întabulăm 
sau să înscriem provizoriu toate imobilele care au fost preluate în domeniul public al 
comunei prin Hotărâri ale consiliilor locale.    
 Din aceste motive, aşa cum prevede art.58 ^1, alin.5 din Legea nr.7/1996, 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru înscrierea 
provizorie în cartea funciară a imobilului “Balastiera Apa – Luciu de apă” din 
localitatea Apa , în favoarea comunei Apa , judetul Satu Mare, în conformitate cu 
Documentaţia Cadastrală întocmită de SC TOPO SERVICE SA Miercurea Ciuc.  
 
   

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 
 
 



 

 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
COMISIA II 

 
 

RAPORTUL COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea înscrierii provizorii în cartea funciară a 
imobilului “Balastiera Apa – Luciu de apă” din localitatea Apa , în favoarea 
comunei Apa , judetul Satu Mare.  
 
 
 
 
 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 
 


