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JUDEŢUL SATU MARE  
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

__________________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂREA  Nr.16 / 26.04.2018 
privind aprobarea proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN COMUNA APA, JUDEŢUL SATU 
MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi branşament utilităţi”  
 
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară în data 
de 26.04.2018 
 Având în vedere: 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ; 
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”  coroborate cu  şi art.45 alin.(2)  lit.”e” din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
ART 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN COMUNA APA, JUDEŢUL 

SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi branşament utilităţi” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, 
Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, conform 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general, anexă la prezenta. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN COMUNA 
APA, JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi branşament 
utilităţi” în cuantum de 1.622.557  lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 41.107 lei reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului,în 
cuantum de 31.629 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN 
COMUNA APA, JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi 
branşament utilităţi” 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN COMUNA APA, JUDEŢUL SATU MARE , 
amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi branşament utilităţi” pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART 6. Se împuternicește primarul comunei Apa d-ul Trandafir Vasile-Radu să semeneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Apa.  

      ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Apa, în vederea ducerii 
sale la îndeplinire: 

- Primarului comunei Apa, Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, A.F.I.R. şi se va aduce  
la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Apa  şi publicare pe site-ul 
propriu Primăriei 

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

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZ 
   Blaga Luminiţa-Gabriela                                                              Secretar 
                                                                                             Moldovan  Vasile 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 
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Nr.487 din 23.04.2018  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN 
COMUNA APA, JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi 
branşament utilităţi” 
  

Aşa după cum v-am informat şi în şedinţele anterioare am demarat procedurile de întocmire a 
documentaţiilor necesare depunerii pentru finanţare a proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P 
ÎN COMUNA APA, JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi 
branşament utilităţi”. 
 Gradiniţa actuală nu intruneşte toate condiţiile necesare funcţionării, reabilitarea ei ar costa 
foarte mult. Avem speranţa că odată cu deschiderea sesiunii de proiecte Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni să obţinem finanţarea pentru construirea unei noi 

grădiniţe. 
  
   

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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.488 din 23.04.2018 

la proiectul de hotărâre privind  proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN COMUNA APA, 
JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi branşament utilităţi” 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar  precum şi expunerea prezentată ,consider 
că îndeplineşte procedura legală şi totodată ţinând cont de necesitatea realizării acestei investiţii 
adoptarea unei hotărâri în acest sens este oportună.   
           
 
 
 

Faţă de cele prezentate , în temeiul art.44, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 
 

PROPUN: 
 Dezbaterea şi adoptarea proiectului  mai sus amintit, în forma prezentată. 

 
 
 

Consilier juridic 
 

Mureşan Adriana-Maria 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  proiectului „CONSTRUIRE GRADINIŢĂ P ÎN 
COMUNA APA, JUDEŢUL SATU MARE , amenajare incintă, împrejmuire teren , racord şi 
branşament utilităţi” 
 
 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 26.04.2018 
 
 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 

 

 


