
 

ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
      HOTĂRÂREA   Nr. 19  /09.05.2018 

privind aprobarea modifcarii H.C.L. nr. 57 / 29.11.2017 privind implementarea proiectului „ 
REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI  DOTARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, LOC.APA, 
JUD. SATU MARE „ 

     Având în vedere prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Expunerea de motive nr. 1494/28.11.2017 ,  raportul de specialitate nr.1495 / 28.11.2017, 
precum şi raportul comisiei de specialitate,  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se modifică art.1 din H.C.L. nr.57/ 29.11.2017 care  va avea următorul conţinut: Se 
aprobă necesitatea , oportunitatea , potenţialul economic precum şi indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei cu titlul : „REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI  DOTARE CLĂDIRE 
ADMINISTRATIVA, LOC.APA, JUD. SATU MARE” conform anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. Celelalte prevederi rămând neschimbate.  
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Apa și prefectului județului Satu Mare . A.F.I.R. și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primaria-apa.eu  . 
 

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: 9,  Nr.consilieri absenţi: 2, Voturi pentru: 9,  
Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

 
 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                        Cădar  Andrei Secretar 
 Moldovan  Vasile 

 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMARUL COMUNEI APA 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr.530 din 07.09.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modifcarii H.C.L. nr. 57 / 29.11.2017 privind 
implementarea proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI  DOTARE CLĂDIRE 
ADMINISTRATIVA, LOC.APA, JUD. SATU MARE „ 
  
 În data de 2 mai 2018 , A.F.I.R. a efectuat o vizită în comuna noastră pentru evaluarea 
clădirii de vis a vis pentru care am solicitat obţinerea unei finanţări prin GAL Someş-Codru în 
vederea reabilitării acesteia.  

 Pentru a putea continua procedurile de obţinere a finanţării s-au solicitat anumite 
clarificări, printer care şi modificarea H.C.L.57/2017 , în sensul ca la art.1 să fie introdusă 
sintagma  “necesitatea , oportunitatea , potenţialul economic”.  

 În acest sens am iniţiat acest proiect de hotărâre.  

 

  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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Compartumentul juridic şi resurse umane 

Nr.531  din  07.05.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modifcarii H.C.L. nr. 57 / 29.11.2017 privind 
implementarea proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI  DOTARE CLĂDIRE 
ADMINISTRATIVA, LOC.APA, JUD. SATU MARE „ 
 

  
 Respectându-se prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția 
României, republicată; art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  art. 7 alin. (2) și art. 1166 
și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării 
nr. 195/2006; art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 Consiliul local în calitatea s-a de autoritate deliberativă aprobă sau nu realizarea , 
necesitatea şi oportunitatea realizării acestei investiţii. 
 Având învedere solicitarea A.F.I.R. de modificarea H.C.L.57/2017, consider că 
priectul iniţiat de d-ul primar îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
  

 în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PROPUN: 

adoptarea proiectului de hotărâre  mai sus amintit. 

 

  

 

 

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 modifcarii H.C.L. nr. 57 / 29.11.2017 privind 
implementarea proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE  ŞI  DOTARE CLĂDIRE 
ADMINISTRATIVA, LOC.APA, JUD. 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 09.05.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

 

Olari Delia-Angela________________________ 

 

Bonta Dorel_____________________________ 

 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 


