
  

 

                                              ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA  APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

____________________________________________________________________________ 

   HOTARAREA NR: 24 / 30.07.2015 

Privind eliberarea acordului favorabil pentru executarea lucrărilor de construire a reţelei 

subterane de fibră optică, proiect “Fibra optica Intercity subteran Satu Mare-Seini” . 

 

 Consiliul Local al comunei APA, judetul Satu-Mare, intrunit in sedinta ordinara publica 
in data de  2015. 
 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Apa, 
- raportul de specialitate si raportul comisiei de specialitate, 
- Cererea S.C. RCS&RDS , cu sediul în Bucureşti, Punct de lucru în Satu Mare,înregistrată 

la nr.601/09.04.2015, 
- prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , 

republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

 In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 2, lit.b), c) şi d), 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. Consiliul Local al comunei Apa îşi exprimă acordul favorabil pentru realizarea 
lucrării de construire a reţelei subterane de fibră optică, proiect “Fibra optica Intercity subteran 

Satu Mare-Seini” .Lucrarea se va realize pe domeniul public al comunei Apa, pe marginea 
drumurilor de exploatare şi lângă canale, conform documentaţiei întocmite de SC TOPRO SRL , 
avizată de către O.C.P.I. Satu Mare, cu nr. de înregistrare 15929 / 08.04.2013.  
 Art.2. Prezenta hotarare , se va comunica la : Instituţia Prefectului – Judeţului Satu 
Mare., Consiliul Judeţean Satu Mare, primarului comunei Apa şi RDS&RCS S.A.  

 
 

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 



 

PRIMARUL COMUNEI APA 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr.1206 / 06.07.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  eliberarea acordului favorabil pentru executarea lucrărilor de 
construire a reţelei subterane de fibră optică, proiect “Fibra optica Intercity subteran Satu Mare-
Seini” . 

 Societatea  RCS&RDS S.A.a depus cererea  nr. 236/07.04.2015, înregistrată la instituţia 
noastră sub nr.601/09.04.2015, prin care solicită acordul pentru executarea lucrărilor de 
construire a reţelei subterane de fibră optică, proiect “Fibra optica Intercity subteran Satu Mare-
Seini” . 

 Tronsonul de pe teritoriul UAT Apa este identificat pe baza ridicărilor topografice avizate 
de către O.C.P.I. Satu Mare. 

 Întrucât realizarea acestui proiect este în favoarea cetăţenilor comunei şi nu influenţează 
negativ terenul aflat în domeniul public al comunei propun consiliului local avordarea unui aviz 
favorabil pentru proiectul în cauză. 

 

 

 

  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 II 

 

 

RAPORTUL COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind  eliberarea acordului favorabil pentru executarea 

lucrărilor de construire a reţelei subterane de fibră optică, proiect “Fibra optica 

Intercity subteran Satu Mare-Seini” . 

 

 

 

 

 

 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, 

 

 Primind spre avizare proiectul de hotarare mai sus amintit, in temeiul art. 45 

si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, republicata si actualizata, privind 

administratia publica locala, avizam favorabil, Proiectul de hotarare mai sus 

amintit. 

 

 

APA la data de  

 

 

 Comisia: 

 

Cădar Andrei___________________ 

 

Szabo Agneta__________________ 

 
 


