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                                ROMANIA  
                      JUDETUL SATU MARE 
                             COMUNA APA 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

  
  HOTĂRÂRE  Nr. 12  / 20.03.2018 

privind  conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI APA ,   artistului 

plastic , profesor NICOLAE POP.  
 Consiliul local al comunei Apa, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 20.03.2018 
 Având în vedere: 

- H.C.L. nr.26 /2017 privind aprobarea  Regulamentului pentru acordarea titlului de 
„Cetăţean de onoare „ al comunei Apa, judeţul Satu Mare . 

- Expunerea de motive a primarului comunei Apa, raportul compartimentului de resort  
şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Apa, 

- Laudaţio – întocmit de dr. Aurel Pop – preşedintele Societăţii Istoricilor şi Scriitorilor 
din Sătmar, 

- prevederile art.36, alin.8 din ,din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 
          In temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun prezentul 
proiect de  

 
HOTĂRARE: 

 
 
  Art.1. Se conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI APA , 
artistului  plastic  , profesor NICOLAE POP.  
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul  
comunei APA . 
 Art.3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 
primăriei şi va fi comunicată primarului comunei Apa şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu 
Mare.   
 
 
 

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: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi pentru: 
10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                        Boje Ioan Secretar 
 Moldovan  Vasile 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMARUL COMUNEI APA 
 

EXPUNERE DE MOTIVE Nr.353 /16.03.2018 
La proiectul de hotărâre privind  conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI APA ,   artistului plastic , profesor NICOLAE POP.  
 

 
Având în vedere H.C.L. nr.26 / 2017 prin care a fost aprobat regulamentul de acordare 

a titlului de cetăţean de onoare a comunei Apa. 
- Laudaţio - întocmit de întocmit de dr. Aurel Pop – preşedintele Societăţii Istoricilor şi 
Scriitorilor din Sătmar unde este descrisă activitatea depusă de profesorul Nicolae Pop. 
- Discuţiile purtate in şedinţele anterioare ale consiliului local prin care în unanimitate s-a 
propus conferirea titlului de cetăţean de onoare profesorului Nicolae Pop ca o recunoaştere a 
activităţii culturale depuse în decursul a 50 de activitate. 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.8 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,  Consiliul Local al 
comunei Apa poate acorda titlul de "Cetăţean de Onoare al comunei Apa” persoanelor fizice 
cu merite deosebite în cadrul comunităţăţii noastre. 
 Consider că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să recunoască 
contribuţia deosebită pe care a avut-o pe plan cultural şi artistic a comunei a d-lui profesor 
Nicolae Pop.   
 

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 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

 
INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI APA ,   artistului plastic , profesor NICOLAE POP.  
 

 

 

 

Primar 

 

Trandafir Vasile-Radu 
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JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI APA 
Compartiment juridic şi resurse umane 
 
                                
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE Nr. 354/ 16.03.2018 
La proiectul de hotărâre privind  conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI APA ,   artistului plastic , profesor NICOLAE POP. 
 
 

 
 
  Avand in vedere proiectul de hotarare, expunerea de motive a d-lui primar. 

Tinand cont de prevederile art.36, alin.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că „ 
Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul 
de cetăţean de onoare al comunei , oraşului sau municipiului , în baza unui regulament 
propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit” . 

 
Văzând „Laudatio” întocmit de către dr. Aurel Pop – preşedintele Societăţii Istoricilor 

şi Scriitorilor din Sătmar, consider că conferirea acestui titlu poetului Emil Matei este 
oportună. 

 
 
 Fata de cele prezentate mai sus propun consiliului local adoptarea unei hotararii in acest sens. 

 
Apa, 16.03.2018 

 
Consilier juridic 

 
Mureşan Adriana-Maria 
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ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind conferirea titlului de  CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI APA ,   artistului plastic , profesor NICOLAE POP. 

 
 

 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 20.03.2018 
 
 
 

 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 

 

 

 


