
  

 

                                              ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA  APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

____________________________________________________________________________ 

   HOTARAREA NR:  23 / 30.07.2015 

privind insusirea variantei finale a proiectului stema comunei APA. 

 Consiliul Local al comunei APA, judetul Satu-Mare, intrunit in sedinta ordinara publica 
in data de  30.07.2015. 
 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Apa, 
- raportul de specialitate si raportul comisiei de specialitate, 
- prevederile art. 10 din Legea  nr.102/1992, privind stema tarii si sigiliul statului, 
- prevederilor art. 1 alin.(1-5) şi art.2 din H.G. nr.25/2003, privind stabilirea metodologiei 

de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si 
comunelor. 

In temeiul dispozitiilor art. 38, alin. 3, art.45, alin.1 si art.115, alin.1., lit.(b), din Legea 
nr.215/2001, republicata , cu modificările şi completările ulterioare,  privind administratia 
publica locala. 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se însuşeşte variant finală a proiectului de stemă a comunei APA,jud. Satu Mare,   
conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aproba explicatia heraldica a culorilor si simbolurilor, conform Anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3. Se revocă H.C.L. nr. 53/2008. 
 Art.4. Prezenta hotarare , se va comunica prin grija secretarului comunei Apa, Consiliului 
Judetean Satu-Mare – Comisia Heraldică, pentru continuarea demersurilor necesare privind 
aprobarea stemei prin Hotârare de  Guvern. 
  
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 6 voturi “pentru”; 
1“abtineri”(Dârle Radu-Gheorghe) ; 0“impotriva” . 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 
       Nagy Iosif                                                                                 Moldovan  Vasile 

 
 

 

 

 

 

 

Redactat  în 4 Exemplare : M.V 
 



  

 

Anexa 2 la H.C.L.   / 2015 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE 

elementelor însumate ale stemei comunei Apa,  

judeţul Satu Mare 

 

 

Descrierea stemei 
 
 Stema comunei Apa se compune, conform Anexei 1, dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite. 
 În partea superioară, în câmp roşu, se află trei săbii şi două topoare care se 
întretaie în partea de jos, de argint. 
 Partea inferioară a scutului este reprezentată de fâscii undate albastru şi 
argint. 
 Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 
 
Semnificatiile elementelor insumate 
 
 Săbiile şi topoarele fac referire la descoperirile arheologice de pe teritoriul 
localităţii, şi anume depozitul de bronzuri descoperit pe teritoriul fermei 
“Iungreis”. 
 Fâsciile undate fac referire atât la etimologia numelui cât şi la râul Someş, 
aflat pe raza comunei  Apa.  
 Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul 
de comună. 
 

Primar 

 

 

Apan Mihai 
 

 



 

PRIMARUL COMUNEI APA 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr.1210 / 06.07.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  insusirea variantei finale a proiectului stema comunei APA. 

 Vă informez că varianta de stema aprobată de către consiliul local prin H.C.L. nr. 
53/2008, a fost respinsă de către Comisia Naţională de Heraldică . Varianta pe care o prezint 
consiliului local se pare că este acceptată de către comisia mai sus menţionată, întrucât sugerează 
mai la concret istoricul comunei noastre.   

 Întrucât continuarea demersurilor pentru realizarea acestei steme depinde de adoptarea 
unei hotărâri,  propun consiliului local să hotărască în acest sens . 

 

 

 

  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 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre   privind însusirea variantei finale a proiectului stema 

comunei APA. 

 

 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 30.07.2015 
 
COMISIA 
 
Trandafir Vasile – Radu_____________________ 
Dârle Radu-Gheorghe_______________________ 
Nagy Iosif ________________________________ 
Filip Lucian-Ioan________________________ 
Bonta Dorel_______________________________ 
 


