
 
  

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI APA 

 
  HOTARAREA  NR: 31  / 21.10.2015 

privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare locala a comunei APA, pentru perioada 2015-

2020”.  

 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judetul Satu-Mare, întrunit în şedinţă ordinara in data 

de 21.10.2015. 

 Avand in vedere: 

- art. 25 lit. „g” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- expunerea de motive nr.1637/13.10.2015, prezentata de domnul primar; 

- raportul de specialitate si raportul comisiei de specialitate; 

 

 

In temeiul art.36, alin.4,lit. (e),  art.45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.(b), din Legea nr.215/2001, 

republicata si modificata, privind administratia publica locala. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba “Strategia de dezvoltare locală a comunei APA  pentru perioada 2015-

2020” . 

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredinteaza primarul  

Apa. 

 Art.3. Prezenta va fi comunicată prin grija secretarului comunei Apa : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
- Primarului comunei Apa, 

- Se va aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
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 8 voturi “pentru”; 
1“abtineri” (Dârle Radu-Gheorghe); 0“impotriva” . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      
                                                                                                                   
       Cădar  Andrei                                                                              
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                             Secretar U.A.T. 

 
 Moldovan  Vasile 

 
 

 

Redactat  în 4 Exemplare M.V. 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Nr.1637 din 13.10.2015 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind   aprobarea “Strategiei de dezvoltare locala a comunei APA, pentru 

perioada 2015-2020”.  
 

 Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunităţile pot să îsi 

creeze imaginea viitorului si pot concepe etapele necesare, în funcţie de resursele/potenţialele 

locale, pentru a realiza acel viitor. Strategia de dezvoltare locală a comunei Apa pentru perioada 

2015 - 2020 este realizată pe o perioada de5 ani şi urmăreşte dezvoltarea durabilă prin 

valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului 

National de Dezvoltare 2014-2020. România va beneficia în perioada 2014-2020 de finanţări pe 

diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor membre UE. Strategia de dezvoltare 

locală a comunei Apa va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, agreat de 

întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia si acţiunea către obiective superioare 

sau către premisele unor astfel de obiective. De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a 

comunei Apa se doreşte a fi, in aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor 

factorilor interesaţi in progresul economico-social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul 

traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2020. Strategia de dezvoltare locală 

va fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodata direcţiile de 

dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare 

proiecte ale administraţiei publice locale.  

 
   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 
 
 

 

 

  

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 
Nr.1638  din 13.10.2015 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea  “Strategiei de dezvoltare locala a comunei APA, pentru perioada 2015-2020”.  

 

 
 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Apa se doreşte a fi, un instrument de lucru 

pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi in progresul economico-social al comunei, iar pe de 

altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2020.  

 Strategia de dezvoltare locală va fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de 

dezvoltare indicând totodata direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.  

  

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 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare locala a comunei 

APA, pentru perioada 2015-2020”. 

 

 
Consilier  

Guiaş Daniela - Cristina 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 

 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  “Strategiei de dezvoltare locala a 

comunei APA, pentru perioada 2015-2020”. 

 

 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 21.10.2015 

 

COMISIA 

 

Trandafir Vasile – Radu_____________________ 

Dârle Radu-Gheorghe_______________________ 

Nagy Iosif ________________________________ 

Filip Lucian-Ioan________________________ 

Bonta Dorel_______________________________ 
 


