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    HOTĂRÂREA  Nr. 48 /18.10 .2017 
privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan din satul Someşeni, Com.Apa, nr.58, 

domeniu public al comunei Apa, în 3 (trei) loturi distincte , în vederea realizării unor obiective de 

investiţii.  
Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

18.10.2017, 
Având în vedere: 
- prevederile art.3, alin.4, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, coroborată cu art.554,858-863 din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul Civil, - 
Expunerea de motive  nr.1062 /06.10.2017, a primarului comunei Apa, 
- Raportul de specialitate nr.1063/06.10.2017,Raportul Comisiei de specialitate din cadrul C.L.,     

 
În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă dezmembrarea terenului din intravilanul satului Someşeni, comuna Apa, nr.58,  
identificat în C.F.100148, nr. cadastral 100148, în suprafaţă de 5.007 mp, categoria de folosinţă: 
curţi construcţii, aflat în dimeniul public al comunei Apa, potrivit documentaţiei cadastrale , anexa 
la prezenta, după cum urmează:  
Lot 1. Nr. cad. 103957, suprafaţă: 1.000 mp., categoria de folosinţă: curţi construcţii ,intravilan 
Lot.2. Nr. cad. 103958, suprafaţă: 3.007 mp., categoria de folosinţă: curţi construcţii ,intravilan 
Lot.2. Nr. cad. 103959, suprafaţă: 1.000 mp., categoria de folosinţă: curţi construcţii ,intravilan 
Art.2. Se mandatează primarul comunei Apa, dl. Trandafir Vasile-Radu să semneze actul de 
dezmembrare în formă autentică la un notar public. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
   -   Primarului comunei Apa; 
   -   Notar public.  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 10,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0. Voturi pentru: 10,  Voturi 
împotrivă: 0, Abţineri: 0.  
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         
              Bonta Dorel                                                                           Secretar U.A.T.                   
                                                                                                           Moldovan  Vasile   

 
 


