
                                               ROMÂNIA           
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
  HOTĂRÂREA  Nr: 5  / 14.01. 2013 

privind aprobarea asocierii comunei Apa. judeţul Satu Mare cu unităţi administrativ 
teritoriale din Judeţul Satu Mare în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ZONA  METROPOLITANĂ    SATU MARE. 

Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de 14.01.2013. 
 Având în vedere: 
- Expunerea nr.44/11.01.2013 a primarului comunei Apa, Raportul compartimentului juridic 
nr.45/11.01.2013, Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
- prevederile art.36, alin.(2), lit. b) şi e) şi alin.(7), lit.c), art.45 alin.(2), lit.a) şi f) din Legea nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică 
locală, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice 
nr.51/2006, H.G. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi al statutului cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară,  
 

În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală.  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă asocierea comunei Apa. judeţul Satu Mare cu alte unităţi administrativ 
teritoriale , în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  
METROPOLITANĂ    SATU MARE, cu obiect de activitate, dezvoltarea unor activităţi 
economice. 
 Art.2. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ZONA  METROPOLITANĂ  SATU MARE. 
 Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Apa, domnul Apan Mihai, pentru ca în 
numele comunei să semneze actele constitutive prevăzute la art. 1 şi 2. 
 Art.4. Comuna Apa va contribui la finantarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ZONA METROPOLITANĂ SATU MARE cu suma ce va fi stabilită anual de Adunarea 
generală.  
 Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de către primarul 
comunei Apa şi se va comunica cu : 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
- Consiliul Judeţean Satu Mare, 
- Asociaţia de dezvoltare.   
                                              Apa la data de 14.01.2013 

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 7 
voturi “pentru”; 2“abtineri”(C ădar Andrei, Trandafir Vasile-Radu); 2“impotriva(Boboşan 
Marius-Sorin, Ghiran Ciprian-Florin) . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

      Rusu  Viorel                                                                        Moldovan  Vasile 
 
RED : M.V. în 4 EX. 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 

Nr. 44 din 11.01.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Apa. judeţul Satu 
Mare cu unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Satu Mare în scopul 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  
METROPOLITANĂ    SATU MARE. 
 Din punct de vedere social , constituirea Zonei Metropolitane Satu Mare va 
contribui la atenuarea discrepanţelor de percepţie a statutului social diferit între 
cetăţenii care locuiesc în municipiul Satu Mare şi cei care locuiesc în localităţile 
mai mici din jur. 
 Din punct de vedere economic constituirea  Zonei Metropolitane Satu 
Mare ar oferi un semnal clar investitorilor care doresc să investească în această 
regiune în sensul că dezvoltarea zonei se va realiza într-un mod integrat, în baza 
unor strategii , obiective şi planuri de acţiune comune. Deasemenea delimitarea 
principalelor zone funcţionale la nivelul zonei metropolitane va stimula un aflux 
investiţional fără precedent în această zonă şi va distribui în mod echilibrat la 
nivelul întregului teritoriu metropolitan , actuala presiune investiţională existentă 
în prezent în municipiul Satu Mare. 

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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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.45 din 11.01.2013 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Apa. judeţul Satu 
Mare cu unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Satu Mare în scopul 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  METROPOLITANĂ    
SATU MARE. 
  
 Studierea argumentelor socio-economice şi de ordin tehnic privind 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  
METROPOLITANĂ    SATU MARE , concluzionează oportunitatea aderării 
comunei Apa la acest proiect. 
 O abordare diferită , în sensul integrării din punct de vedere tehnic a 
diferitelor proiecte locale ar putea genera economii importante la bugetul local . 
Astfel spre exemplu, pentru un proiect de extindere a reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare într-o zonă mai amplă, se poate elabora un singur studiu de 
fezabilitate, un singur proiect tehnic de execuţie, cu un singur set de avize şi 
autorizaţii. Acest exemplu poate fi utilizat cu uşurinţă şi la alte proiecte 
desfăşurate în zonă.   
          Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
PROPUN: 

 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 
 
 
 

Consilier juridic 
 

Crişan  Marcel 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea asocierii comunei Apa. judeţul Satu 
Mare cu unităţi administrativ teritoriale din Judeţul Satu Mare în scopul 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  METROPOLITANĂ    
SATU MARE. 
 
 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 14.01.2013 
 

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

 
 


