
 
ROMÂNIA   

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
__________________________________________________________________ 

  HOTĂRÂREA   Nr. 22  /18 .05.2015 
privind aprobarea prelungirii duratei de excutie a proiectului FEADR “Infiintare retea alimentare cu apa in 

loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, 
jud. Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea serviciului social pentru asistarea 

persoanelor varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” din loc. Apa in scopul promovarii si 

conservarii patrimoniului cultural local” derulat conform contractului de finantare nr. C 322010963200043 
/29.06.2010. 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 
18.05.2015, 
Având în vedere: 
-   H.C.L. Nr: 6  /25.01. 2013 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară în valoare de 
3.960.000  lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin 
FEADR, Măsura 322. 
- prevederile art.8 din HGR Nr.1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 
nr.79/2009,privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorţiei fondurilor alocate prin PNDR 
pentru renovarea şi dezvoltarea spatiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 
zonele rurale; 

- Adresa A.F.I.R. nr.8114/06.05.2015, 

- Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local, 
- prevederile art.36, alin.4, lit.(a), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, 

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 prelungirii duratei de excutie a proiectului FEADR “Infiintare retea alimentare cu apa in 
loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, jud. 
Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea serviciului social pentru asistarea persoanelor 
varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” din loc. Apa in scopul promovarii si conservarii 
patrimoniului cultural local” derulat conform contractului de finantare nr. C 322010963200043/29.06.2010 
 până la data de 29.12.2015. 
Art.2.  Se aprobă plata comisionului de garantare către Fondul de Garantare a Creditului Rural în valoare de 
11.880 lei . 
Art.3. Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2015 şi a listelor de investiţii conform anexelor 1,2,3 şi 
4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Apa şi compartimentul 
financiar contabil. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
                         -   A.F.I.R.; 
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 
    Dârle Radu-Gheorghe                                                                     Moldovan  Vasile 

 
 

Redactat  în 4 Exemplare : M.V 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Nr. 799 din 15.05.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind   aprobarea prelungirii duratei de excutie a proiectului FEADR “Infiintare 
retea alimentare cu apa in loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de 
epurare in loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea 

serviciului social pentru asistarea persoanelor varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” din 

loc. Apa in scopul promovarii si conservarii patrimoniului cultural local” derulat conform contractului de 

finantare nr. C 322010963200043 /29.06.2010. 
 

 In data de 29.06.2010, s-a semnat contractul de finantare nr. C 322010963200043 avand drept scop 
acordarea unui ajutor financiar nerambursabil pentru implementarea proiectului “Infiintare retea alimentare 
cu apa in loc. Apa, com. Apa, jud. Satu Mare, Infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. 
Apa, jud. Satu Mare, Reabilitare strada intre DN1C si DJ192, Infiintarea Serviciului Social pentru asistarea 
persoanelor varstnice Apa, Dotari la Centrul Cultural “Emil Matei” din loc. Apa in scopul promovarii si 
conservarii patrimoniului cultural local”. Ulterior semnarii acestuia s-a incheiat contractul de servicii de 
proiectare. Pe parcursul elaborarii proiectului tehnic, s-au gasit cateva inadvertente si neconcordante intre 
propunerile din studiul de fezabilitate si situatia din teren, neconcordante si lipsuri care pot duce la cheltuieli 
exagerate si ingreunarea autorizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera propus in studiul 
de fezabilitate. Drept consecinta directa, in faza de elaborare a PT s-au efectuat o serie de modificari de 
solutie tehnica tehnica fata de faza SF, pentru care s-a solicitat aprobarea prin Actul Aditional 1, avizat  in 
prezent. Ulterior s-au depus spre avizare Actele Aditionale 2 si 3 de prelungire a perioadei destinate 
achizitiilor publice, ultimul fiind avizat in luna decembrie 2012. Pana in prezent, s-au finalizat si restul 
achizitiilor, ordinul de incepere a constructiilor a fost emis, iar pe amplasament, lucrarile sunt in plina 
desfasurare. S-a depus si Act Aditional 4 cu Bugetul final rezultat in urma achizitiilor, care s-a aprobat si s-a 
semnat in ianuarie 2013. Tot in luna ianuarie s-a depus si cererea de plata pentru avans in valoare de 
3.600.000, iar dupa incasarea acestuia s-au efectuat o serie de plati pentru lucrari de constructii si instalatii si 
bunuri, urmand ca in luna martie, anul 2013 sa se depuna si prima cerere de plata. Deoarece investitia nu a 
putut fi finalizata pana in data de 29.03.2013 conform prevederilor Contractului de Finantare, durata acestuia 
s-a prelungit prin Actul Aditional nr. 5 cu inca un an (termenul de finalizare a investitiei fiind 29.03.2014, iar 
durata de executie a contractului de finantare pana in 29.06.2014). Datorita unor modificari de ordin tehnic 
survenite pe parcursul executiei lucrarilor de constructii la componentele “Infiintarea Serviciului Social 
pentru asistarea persoanelor varstnice Apa” si “Reabilitare strada intre DN1C si DJ192”, in luna octombrie 
anul 2013 s-a depus spre aprobare documentatia privind intocmirea Actului Aditional nr. 6 la Contractul de 
Finantare. In luna noiembrie anul 2013 s-a depus si cea de-a doua cerere de plata.Pana in data de 29.03.2014 
(data expirarii perioadei de implementare a proiectului), investitia nu a putut fi finalizata deoarece nu s-au 
finalizat lucrarile de constructii si instalatii la componentele “Infiintare retea alimentare cu apa in loc. Apa, 
com. Apa, jud. Satu Mare”, “Infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, jud. Satu 
Mare” si “Reabilitare strada intre DN1C si DJ192”.Prin urmare, in scopul implementarii cu succes a 
proiectului, solicitam consiliului local aprobarea prelungirii Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului 
, nr.IG133302346/30.01.2013 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, referitor la contractul 
de finanţare nerambursabilă nr.C322010963200043/29.06.2010, încheiat cu APDRP România, până la data 
de 29.12.2015. 
   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 hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei de excutie a 

proiectului FEADR “Infiintare retea alimentare cu apa in loc. Apa, com. Apa, jud. 

Satu Mare, infiintare retea canalizare si statie de epurare in loc. Apa, com. Apa, jud. 

Satu Mare, reabilitare strada intre DN1C si DJ 192, infiintarea serviciului social 

pentru asistarea persoanelor varstnice Apa, dotari la centrul cultural “Emil Matei” 

din loc. Apa in scopul promovarii si conservarii patrimoniului cultural local” derulat 

conform contractului de finantare nr. C 322010963200043 /29.06.2010. 

 

 

 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 18.05.2015 
 
COMISIA 
 
Trandafir Vasile – Radu_____________________ 
Dârle Radu-Gheorghe_______________________ 
Nagy Iosif ________________________________ 
Filip Lucian-Ioan________________________ 
Bonta Dorel_______________________________ 


