
ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA  APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

_______________________________________________________________ 

   HOTARAREA NR: 26 / 30.07.2015 

privind aprobarea mentinerii comunei APA în parteneriatul public-privat „Asociatia 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA SOMES-CODRU”. 

 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 nr.1218/07.07.2015 a  primarului comunei Apa, Raportul se 
specialitate şi Raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local, 

� Ghidul Solicitantului pentru Masura 19 LEADER din cadrul Programului National de 
Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 axa LEADER prin care comunele si orasele mici sunt 
incurajate sa colaboreze in scopul dezvoltarii economice locale;  

� Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor G.A.L. Micoregiunea Somes-Codru din 
data de 28.04.2015 

� Prevederile OG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile cu modificarile ulterioare 
� Prevederile art.14, si ale art.36 alin.7 lit. „c) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 
In temeiul prevederilor art. 36 alineatul (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7), lit. c) si 

articolul 45 alineatul (2) lit a si f si art. 115 alin(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, 

HOTARASTE 

Art.1. Se aproba mentinerea Comunei Apa în cadrul parteneriatului public privat Asociatia 
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA SOMES-CODRU, pentru perioada 
de programare 2014 – 2020 a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Art.2. U.A.T. APA îsi asuma angajamentul ca nu va adera la un alt parteneriat ce va 
implementa o Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) cu finantare prin Masura 19 LEADER 
din PNDR 2014 – 2020. 
Art.3. Reprezentantul Consiliului Local Apa în cadrul ASOCIATIEI GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA SOMES-CODRU este dl. Apan Mihai, primarul 
comunei Apa. 
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei Apa 

 
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”(Trandafir Vasile-Radu) ; 0“impotriva” . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 
       Nagy Iosif                                                                                 Moldovan  Vasile 
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PRIMARUL COMUNEI APA 
JUDEŢUL SATU MARE 

Nr. 1218 / 07.070.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE/REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea mentinerii comunei APA în parteneriatul public-
privat „Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA SOMES-
CODRU”. 
       Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art.45 alin. (3) din 
Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publica locala  cu modificarile si completarile 
ulterioare, republicata. 

Avand in vedere prevederile PNDR 2014-2020, pentru promovarea de jos in sus a 
initiativelor si activitatilor de dezvoltare de catre comunitatile locale, avand ca punct de 
plecare nevoile identificate la nivel local, este necesara reaprobarea parteneriatului pentru 
asigurarea coerentei strategice si a omogenitatii teritoriului LEADER . 

       Asociatia „GAL MICROREGIUNEA SOMES-CODRU”, are drept scop sprijinirea 
dezvoltarii durabile a comunitatilor din teritoriul LEADER1 constituit in acord cu principiile 
LEADER. 

   Asociatia „GAL MICROREGIUNEA SOMES-CODRU” isi propune identificarea si 
finantarea actiunilor de valorificare a resurselor locale si de promovare a specificitatii locale, 
pentru a mentine caracterul inovator al abordarii LEADER, avand in vedere experienta  
dobandita in perioada de implementare a PNDR 2007-2013.  
           U.A.T. comuna Apa considera necesara si oportuna mentinerea comunei în cadrul 
Asociatiei „G.A.L.  MICROREGIUNEA SOMES-CODRU”, teritoriul acoperit de parteneriat 
fiind compus din teritoriile administrative a comunelor: Homoroade, Culciu, Valea Vinului, 
Crucisor, Barsau, Mediesu Aurit si Apa din judetul Satu Mare 
 
          Fata de cele de mai sus ,este de competenta Consisliului local Apa sa delibereze. 
 
         Primar, 

Apan Mihai 

 

 

 

 

 

                                                           
 



  

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Compartumentul financiar contabil 

Nr. 1219 din 07.07.2015 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea mentinerii comunei APA în parteneriatul public-
privat „Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MICROREGIUNEA SOMES-
CODRU”. 

 În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020, pentru promovarea de 
jos in sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare de catre comunitatile locale, avand ca 
punct de plecare nevoile identificate la nivel local, este necesara reaprobarea parteneriatului 
pentru asigurarea coerentei strategice si a omogenitatii teritoriului LEADER. 

 Asociatia „GAL MICROREGIUNEA SOMES-CODRU” isi propune 
identificarea si finantarea actiunilor de valorificare a resurselor locale si de promovare a 
specificitatii locale, pentru a mentine caracterul inovator al abordarii LEADER, avand in 
vedere experienta  dobandita in perioada de implementare a PNDR 2007-2013. 

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

PROPUN: 

adoptarea proiectului de hotărâre  mai sus amintit  

 

 

 

Consilier  

 

Guiaş Daniela-Cristina 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 

 

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 _________2015 

 

 

COMISIA 

 

Trandafir Vasile – Radu_____________________ 

Dârle Radu-Gheorghe_______________________ 

Nagy Iosif ________________________________ 

Filip Lucian-Ioan________________________ 

Bonta Dorel_______________________________ 
 

 


