
 

                                                                  ROMÂNIA   
JUDEŢUL SATU MARE 

                                                               COMUNA APA 
                                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

__________________________________________________________________ 
  

  HOTĂRÂREA   Nr. 13 / 20.03.2018 
privind aprobarea  Protocolului de colaborare pe linia schimbului de informaţii necesar părţilor în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 
  

Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de  
20.03.2018, 
Având în vedere: 
-   Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare nr.3271/SM/14.03.2018, 
- Expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local, 
- prevederile art.36, alin.7, lit.(a), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind administraţia publică locală, 

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 Protocolul de colaborare pe linia schimbului de informaţii necesar părţilor 

în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare 

 Art.2.  Se împuterniceşte primarul comunei Apa, d-ul Trandafir Vasile-Radu să 
semneze în numele şi pentru Comuna Apa, protocolul menţionat la art.1.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Apa . 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

   -   Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
                          -  A.P.I.A. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Nr.362 din 16.03.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind   aprobarea  Protocolului de colaborare pe linia schimbului de 

informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 
 
 

 

 Informez consiliul local că în urma adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare 
nr.3271/SM/14.03.2018 prin care ne solicită ca în regim de urgenţă să analizăm oportunitatea 
încheierii unui protocol de colaborare cu A.P.I.A. Satu Mare care să aibă ca obiect schimbul de 
informaţii referitoare la contractele de închiriere/concesiune/arendă a terenurilor agricole aflate 
în proprietatea publică/privată a comunelor/oraşelor/municipiilor, am iniţiat acest proiect de 
hotărâre.  
 Furnizarea datelor prevăzute mai sus are ca drept scop, atingerea obiectivelor şi 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin APIA conform legii , respectiv asigurarea bunei gestionări a 
formelor de sprijin destinate fermierilor şi finanţate din fonduri europene şi/sau de la bugetul 
de stat. 
 Din aceste motive propun consiliului local să aprobe Protocolului de colaborare pe linia 
schimbului de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, 
încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 
 
 
   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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 
 
 

INIŢIEZ: 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 

Primar 
Trandafir Vasile-Radu 

 
 

  
 

 

 

              
 



 

 

 

               ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 
Nr. 363 din 16.03.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  Protocolului de colaborare pe linia schimbului de informaţii necesar părţilor în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 

 

 

 Urmare a proiectului de hotărâre nr.361/16.03.2018 şi a expunerii de motive prezentate 
de către domnul primar, precum şi datorită faptului că furnizarea datelor prevăzute mai sus are 
ca drept scop, atingerea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin APIA conform legii , 
respectiv asigurarea bunei gestionări a formelor de sprijin destinate fermierilor şi finanţate din 
fonduri europene şi/sau de la bugetul de stat. 
 
 în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PROPUNEM: 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia schimbului 
de informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 
 
 

Consilier juridic 

Mureşan Adriana-Maria 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea   Protocolului de colaborare pe linia schimbului de 

informaţii necesar părţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, încheiat cu 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare. 
 

 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 de 20.03.2018 
 

 
COMISIA: 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela _______________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 

 

 

 


