
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
                                         COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 
 

    HOTĂRÂREA  Nr.17 / 26.04.2018 
privind modificarea  H.C.L. nr.20 / 05.06.2013, privind aprobarea înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada 

S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte comune din judeţul Satu Mare în 

cadrul acestei societăţi comerciale . 

 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedintă extraordinară în 
data de 26.04.2018 
 Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.51/2006, republicată, legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ; 

           În temeiul prevederilor art.17, art. 36 alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (3) şi  art.115 lit.b) din  Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr.20 / 05.06.2013, privind aprobarea 
înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte 
comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale , în sensul că se modifică 

reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale Apa în calitate de asociat al S.C. Tur-Someş Livada 

S.R.L., în cadrul Adunării generale a asociaţilor, respectiv în relaţia cu oricare instituţie sau autoritate 

publică, persoană  fizică sau juridică, astfel:  în locul lui Mureşan Cristian – Marcel, reprezentant va fi 

viceprimarul comunei Apa , d-ul Sălăgean Daniel. 

 Art.2. Celelalte prevederi rămân neschimbare.  

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei, către: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare,  Primarului comunei Apa şi SC Tur-Someş 
S.R.L. Livada. 

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                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                  Blaga Luminiţa-Gabriela Secretar 
 Moldovan  Vasile 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr.490 din 23.04.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr.20 / 05.06.2013, privind aprobarea 

înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte 
comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale . 

 

 

 Având în vedere că persoana desemnată la reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale 
Apa în calitate de asociat al S.C. Tur-Someş Livada S.R.L., în cadrul Adunării generale a asociaţilor, 
respectiv în relaţia cu oricare instituţie sau autoritate publică, persoană  fizică sau juridică, d-ul Mureşan 
Cristian-Marcel şi-a încetat raportul de serviciu în instituţia noastră , suntem nevoiţi să desemnăm o altă 
persoană.  
 În acest sens propun ca d-ul viceprimar al comunei Apa , Sălăgean Daniel să fie desemnat de 
către consiliul local ca reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Apa în calitate de asociat al 
S.C. Tur-Someş Livada S.R.L., în cadrul Adunării generale a asociaţilor, respectiv în relaţia cu oricare 
instituţie sau autoritate publică, persoană  fizică sau juridică. 
   
  
 

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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JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment juridic şi resurse umane 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.491  din 23.04.2018 

 
la proiectul de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr.20 / 05.06.2013, privind aprobarea 

înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte 
comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale . 

 

 

 Având în vedere prevederile H.C.L. 20/05.06.2013 şi datorită faptului că d-ul Mureşan 
Cristian-Marcel şi-a încetat raportul de serviciu în instituţia noastră , suntem nevoiţi să desemnăm o altă 
persoană.  
 Propunerea d-lui primar ca d-ul viceprimar să fie desemnat ca reprezentant  al unităţii 
administrativ-teritoriale Apa în calitate de asociat al S.C. Tur-Someş Livada S.R.L., în cadrul Adunării 
generale a asociaţilor, respectiv în relaţia cu oricare instituţie sau autoritate publică, persoană  fizică sau 
juridică, o consider oportună, având în vedere că prin atribuţiile delegate de către d-ul primar, 
viceprimarului se află şi salubritatea comunei. 
   
          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 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr.20 / 05.06.2013, privind aprobarea 

înfiinţării S.C. Tur-Someş Livada S.R.L. şi aprobarea asocierii comunei Apa cu oraşul Livada şi alte 

comune din judeţul Satu Mare în cadrul acestei societăţi comerciale. 

 
 

 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 26.04.2018 
 

 
COMISIA: 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela _______________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 
 


