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 HOTĂRÂREA  Nr. 13 / 28.02.2013 
privind aprobarea vânzării unor materiale  feroase scoase din uz ,situate în 
imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22. 
 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 28.02.2013, 
Având în vedere: 
- prevederile art.36, alin.2, lit.(c), alin.5, lit.(b), 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, 

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 aprobă vânzarea unor materiale  feroase scoase din uz ,situate în 

imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22 . Vânzarea se face către o unitate 
specializată în colectarea deşeurilor metalice care va oferi cel mai bun preţ/kg.  

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
viceprimerul comunei Apa, d-ul Dărăban Vasile şi se va comunica prin grija 
secretarului comunei ,Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare . 

 
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 10 
voturi “pentru”; 1“abtineri”(Trandafir Vasile-Radu); 0 “impotriva . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                                                                                                                  
 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                  Secretar 
  Trandafir Vasile-Radu                                                                                    Moldovan  Vasile 
 
 
 
RED/DACT : M.V. / 4Ex 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.192 / 21.02.2013 
privind aprobarea vânzării unor materiale  feroase scoase din uz ,situate în 
imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22. 
 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 28.02.2013, 
Având în vedere: 
- prevederile art.36, alin.2, lit.(c), alin.5, lit.(b), 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, 

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 aprobă vânzarea unor materiale  feroase scoase din uz ,situate în 

imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22 . Vânzarea se face către o unitate 
specializată în colectarea deşeurilor metalice care va oferi cel mai bun preţ/kg.  

 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
viceprimerul comunei Apa, d-ul Dărăban Vasile şi se va comunica prin grija 
secretarului comunei ,Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare . 

Apa la data de 28.02.2013 
 
 
 

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  aprobarea vânzării unor materiale  feroase scoase 
din uz ,situate în imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22. 
  În urma verificărilor efectuate la imobilul mai sus amintit ( fosta scoala 
generală cl. V-VIII) am constatat că există materiale feroase ( calorifere din fontă, 
ţevi, etc.)care nu mai au nici o utilitate . Se cunoaşte faptul că imobilul este bântuit 
de persoane rău intenţionate care ar putea duce la dispariţia materialelor la care 
facem referire. Pentru a evita acest lucru consider că ar fi oportun valorificarea 
acestora către o unitate specializată în colectarea deşeurilor feroase ,care va oferi 
cel mai bun preţ/kg.  
  Menţionez faptul că materialele care se vor preda nu fac parte din inventarul 
comunei iar dacă se va constata acest lucru se va propune scoaterea lor din 
inventar.  
 Deasemenea la predarea acestor materiale se va întocmi un proces-verbal 
unde se va evidenţia denumirea materialelor predate. 
   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  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor materiale  feroase scoase 
din uz ,situate în imobilul de la adresa Sat Apa, Com. Apa, nr. 22. 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 
spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 28.02.2013 
 

 
 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 
 


