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    HOTĂRÂRE   Nr: 10 / 28.02.2017 
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Apa în domeniul privat 

al Comunei Apa.   
 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.02.2017. 
 Având în vedere: 
- prevederile art.14, alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală.  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Apa a 
imobilului construcţie cu denumirea Dispensar medical uman şi curte situate în satul Apa, 
com.Apa, nr. 741 , Sc=110mp,curte=332mp nr.cad.242/1/a  care se regăseşte la poziţia nr. 33 în 
inventarul domeniului public al comunei Apa şi a imobilului teren , grădină situat la aceiaşi 
adresă identificat cu S=997mp, nr. cad.238/3a,242/1/b care se regăseşte la poziţia nr.34 în 
inventarul domeniului public al comunei Apa şi care sunt identificate în C.F. 101134.  
            Art.2. Trecerea în domeniul privat al poziţiilor respective se efectuiază în vederea 
respectării prevederilor art.14, alin.3 din O.G. 124/1998.   
           Art.3. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apa se va modifica 
în mod corespunzător prin abrogarea poziţiilor 33 şi 34.  

Art.4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Apa. 
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Consiliului Judeţean Satu Mare , Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare şi 
primarului 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 11 

voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        
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