
 

                                                                  ROMÂNIA   
JUDEŢUL SATU MARE 

                                                               COMUNA APA 
                                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

__________________________________________________________________ 
  

  HOTĂRÂREA   Nr. 14 / 20.03.2018 
privind aprobarea  Protocolului de colaborare privind schimbul de informaţii, încheiat cu DIRECŢIA 
REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a VEHICULELOR – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Satu Mare şi INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – JUDEŢUL 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.3273/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 privind schimbul de informaţii, încheiat cu 

DIRECŢIA REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a VEHICULELOR – Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Satu Mare şi INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – JUDEŢUL 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 – Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculări Vehicule 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.371 din 16.03.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind schimbul de 
informaţii, încheiat cu DIRECŢIA REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a 
VEHICULELOR – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule 
Satu Mare şi INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SATU MARE .   
 

 

 Informez consiliul local că în urma adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare 
nr.3273/SM/14.03.2018 prin care ne solicită ca în regim de urgenţă să analizăm oportunitatea 
încheierii unui protocol de colaborare privind schimbul de informaţii, încheiat cu DIRECŢIA 
REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a VEHICULELOR – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Satu Mare şi INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – JUDEŢUL SATU MARE , am iniţiat acest proiect de hotărâre.  
 Cooperarea între instituţii publice prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace 
electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în 
evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, 
precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate poate fi un lucru benefic pentru 
instituţia noastră. 
 Părţile vor realiza schimbul de informaţii prin utilizarea tuturor canalelor de 
comunicare disponibile, inclusiv prin mijloace electronice interoperabile, cu asigurarea 
securităţii accesului şi a informaţiilor, precum şi cu asigurarea integrităţii informaţiilor. 

       Părţile se obligă să respecte prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a 
informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor numai în scopurile prevăzute de lege. 

 
   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. 372 din 16.03.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  Protocolului de colaborare privind schimbul de informaţii, încheiat cu DIRECŢIA 
REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a VEHICULELOR – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Satu Mare şi INSTITUŢIA 
PREFECTULUI – JUDEŢUL SATU MARE .   
 
 Urmare a proiectului de hotărâre nr.370/16.03.2018 şi a expunerii de motive prezentate 
de către domnul primar, precum şi datorită faptului că , cooperarea între instituţii publice, prin 
realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de 
comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate 
sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de 
proprietate constituie un avantaj în ceea ce priveşte înregistrarea, radierea , alte operaţii ce 
vizează vehiculele,  

 Aprobrea unui astfel de îndeplineşte condiţiile legale. 

 
 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 privind schimbul de 
informaţii, încheiat cu DIRECŢIA REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a 
VEHICULELOR – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule 
Satu Mare şi INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL 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 privind schimbul de 
informaţii, încheiat cu DIRECŢIA REGIM  PERMISE de CONDUCERE şi ÎNMATRICULARE  a 
VEHICULELOR – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule 
Satu Mare şi INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL 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 _____________________ 
 

 



 

 


