
                                                ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL SATU MARE  

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
__________________________________________________________________________ 

 
 HOTĂRÂREA  Nr. 21 / 30.05.2018 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la obiectivul 

de investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare , în Comuna Apa, 
localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general actualizat la faza 

proiect tehnic .  

 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
30.05.2018 
 Având în vedere: 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată 
şi completată ; 
- prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investitii si lucrari de interventii" cu modificarile si completarile ulterioare ; 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”  coroborate cu  şi art.45 alin.(2)  lit.”a” din 

Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. Se  aproba indicatorii tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la 
obiectivul de investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare , în Comuna 
Apa, localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general actualizat la 
faza proiect tehnic , prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.2  Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Apa. 
         Art.3. Prezenta se comunică cu:  
      Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare 
      Compartimentul financiar-contabil 
      Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul propriu. 

 

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 

                       Gulyas  Vasile Secretar 
 Moldovan  Vasile 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr.577 din 17.05.2018  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea 

beneficiarului   la obiectivul de investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare 
, în Comuna Apa, localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general 

actualizat la faza proiect tehnic .  

 

 

  

Urmare a actualizării devizului general la faza proiect tehnic pentru investiția ” Extintere 
rețea de canalizare și racorduri canalizare , în Comuna Apa, localităţile Apa şi Someşeni, 
Judeţul Satu Mare”   este necesară aprobarea consiliului local pentru noile valori ,în vederea 
continuării demersurilor necesare implementării pe mai departe a proiectului mai sus amintit.   

 
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 
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Compartiment juridic şi resurse umane  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.578 din 17.05.2018 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea   indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea 

beneficiarului   la obiectivul de investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare 
, în Comuna Apa, localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general 

actualizat la faza proiect tehnic .  

 

 

 

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  indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea 

beneficiarului   la obiectivul de investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare 
, în Comuna Apa, localităţile Apa şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general 

actualizat la faza proiect tehnic .  

 

 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 30.05.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 

 

 


