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ROMANIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
    HOTĂRÂREA   Nr. 37  / 27.07.2017 

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

comunei APA, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2009. 

 
        Consiliul Local al Comunei Apa ,întrunit în sedinţa ordinară din data de  27.07.2017  

     Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.  din 2016, Raportul compartimentului de specialitate nr.    din  

2016 ,  precum şi precum şi Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Apa,   
  -Ţinând cont de  prevederilor art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor,   

       în temeiul prevederilor art. 36  alin. (9)  şi ale art. 115 alin.(1) lit. b) coroborate  cu cele 
ale  art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,    

 
                                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 

             Art.1.  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA,  însuşit 
prin Hotărârea Consiliului Local  nr.41/2009 , se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
           1. Se modifică  următoarea poziţie: 
            - la poziţia nr.45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 1313 m, 
Lăţime =  15,35m, Suprafaţă = 20.153 mp, C.F.103885”  
           3.  Se completează cu 1 (una) poziţie nouă , respectiv poziţia nr. 63 , potrivit anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   
           Art.2 (1)Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Apa. 
                    (2) Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
Consiliul Judeţean Satu Mare şi 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 11  voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .        

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         
      Sălăgean Daniel                                                                         Secretar U.A.T.                   
                                                                                                        Moldovan  Vasile   

 

  


