
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 

______________________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂREA  nr. 9 /28.02.2017 
privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare . 

 

Consiliul Local APA, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28.02.2017, 
             Având în vedere: Raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotărâre şi 
expunerea de motive a primarului comunei Apa precum şi raportul comisiei de specialitate a 
Consiliului local al comunei Apa. 
             În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. II alin. (1) si (2) lit. “c” din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „c”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare, în următoarea componenţă:                                                                                                                              

TRANDAFIR VASILE-RADU - primarul comunei Apa, preşedinte comisie; 
    MOLDOVAN VASILE              -secretar UAT Apa, secretar comisie, 

                GUIAŞ DANIELA-CRISTINA - consilier, membru comisie, 
                VLAD IVAN                               - referent, membru comisie, 
                MUREŞAN CRISTIAN-MARCEL -  inspector, membru comisie, 
             Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin 
comisia prevazuta la art.1.  

Art.3. Secretarul comunei Apa va înainta Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, 
persoanelor sus- menţionate si primarului comunei Apa prezenta hotărâre.  
 

 
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       
         
       Gulyas Vasile                                                                            Secretar U.A.T.                   

                                                                                Moldovan  Vasile 
 

 
 
 
 
 
 
 


