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ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

                                                                       COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
 HOTĂRÂREA  NR. 20 /30.04.2015 

pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 
din 09.11.2009. 
 

 Consiliul Local al Comunei APA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2015. 
 Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 411 din 09.03.2015 ; Raportul compartimentului de specialitate nr. 412 din 
09.03.2015 precum şi Raportul Comisiei de specialitate nr.I  din cadrul Consiliului Local Apa  
- luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice 
nr.62650/19.09.2014, respectiv Extrasul de carte funciară nr.101042 APA, cu număr cadastral 101042;  
 - prevederile art.21, alin.(2) din Legea nr.213/1998, rivind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului 
Romaniei nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
 În temeiul prevederilor art.36 alin (9), coroborate cu cele ale art.45, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Anexa nr.2 – Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Comunei Apa – la H.C.L. nr.20/2010 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al comunei APA, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 
09.11.2009, se modifică şi se înlocuieşte cu ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi secretarul 

comunei Apa. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare şi 

Consiliul Judeţean Satu Mare . 
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 9 voturi “pentru”; 

0“abtineri”; 0“impotriva” . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 
         Bonta Dorel                                                                             Moldovan  Vasile 

 
 
 

 

Redactat  în 4 Exemplare : M.V 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMAR  

Nr.411 din 09.03.2015 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind 

modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei 

APA, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 09.11.2009. 

 

 Urmare a adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice 

nr.62650/19.09.2014, respectiv Extrasul de carte funciară nr.101042 APA, cu număr cadastral 

101042 precum şi a sesizării Consiliului Judeşean Satu Mare, pentru modificarea inventarului 

domeniului public al comunei Apa prin Hotărâre de Guvern este necesar efectuarea modificărilor 

în anexa la HCL conform datelor din CF şi a proiectului pe care l-am iniţiat. 
în temeiul prevederilor art.44 alin.(2) din Ordonanţa nr.35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre pentru  modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei APA, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 09.11.2009. 

 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

 

Apan Mihai 

 

 

 

 



 3

  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Nr. 412 din 09.03.2015 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind modificarea 
şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 09.11.2009.  
 

  Urmare a adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice 
nr.62650/19.09.2014, respectiv Extrasul de carte funciară nr.101042 APA, cu număr cadastral 101042 
precum şi a sesizării Consiliului Judeşean Satu Mare s-a constatat că datele înscrise în Anexa nr.2 la HCL 
20/2010 nu corespund datelor din Extrasul CF mai sus amintit. 
 În consecinţă considerăm oportun adoptarea unei hotărâri de modificare a HCL nr.20/2010 
conform proiectului de hotărâre iniţiat de către d-ul primar. 

în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUNEM: 

adoptarea proiectului de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 09.11.2009.  

 

 

 

Consilier juridic 

Crisan Marcel 
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ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  II 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.20/2010, privind modificarea şi 

completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 09.11.2009.  

 

 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, 

 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 26.03.2015 

 

 

COMISIA: 

- Szabo Agneta 

- Cădar Andrei 

               

 

   

 


