
                                                                 ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
                           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
      HOTĂRÂREA   Nr. 26  /14.06.2018 

privind  completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA, însuşit 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.41/2009. 

 
        Consiliul Local al Comunei Apa ,întrunit în sedinţa extraordinară din data de  14.06.2018  

     Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.655/12.06.2018, Raportul compartimentului de specialitate nr. 

656/12.06.2018 ,  precum şi precum şi Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Apa,  
  - Procesele verbare de recepție la terminarea lucrărilor nr.693/16.06.2017 și 636/14.06.2018  

  -Ţinând cont de  prevederilor art. 21 alin.(2) și Anexa III pct. 4 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  
coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor,   

       în temeiul prevederilor art. 36  alin. (9)  şi ale art. 115 alin.(1) lit. b) coroborate  cu cele ale  art. 
45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,    

                                                                             HOTĂRĂŞTE: 
             Art.1.  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA,  însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr.41/2009 ,  se completează după cum urmează: 

1. Se completează cu 2 (două) poziţii noi , respectiv poziţiile nr. 70 și 71 ,potrivit anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Se aprobă începerea procedurilor de înscriere în cartea funciară a construcțiilor 
aferente rețelelor de apă și canalizare.   
           Art.3 (1)Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Apa. 
                    (2) Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
Consiliul Judeţean Satu Mare şi primarul comunei Apa.        

 

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 

                        Nagy Iosif Secretar 

  Moldovan  Vasile 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Nr.655 din 12.06.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind   completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

comunei APA,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2009. 

  
 
 

Urmare a finalizarii componentelor rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stație 
de epurare din cadrul proiectului integrat “INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN 

LOC. APA, COM. APA, JUD. SATU MARE, INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE 

EPURARE IN LOC. APA, COM. APA, JUD. SATU MARE, REABILITARE STRADA IN LOC. APA 

INTRE DN1C SI DJ 192; INFIINTAREA SERVICIULUI SOCIAL PENTRU ASISTAREA 

PERSOANELOR VARSTNICE APA, DOTARI LA CENTRUL CULTURAL “EMIL MATEI” DIN 

LOC. APA IN SCOPUL PROMOVARII SI CONSERVARII PATRIMONIULUI CULTURAL 

LOCAL”,  se va modifica și inventarul domeniului public al comunei Apa prin adăugarea a încă 
două poziții, respectiv pozițiile 70 și 71. 
 Așa cum prevede Legea nr.213/1998, rețelele de apă și canalizare fac parte din domeniul 
public al comunei Apa.  

Hotărârea adoptată va fi înaintată Consiliului Judeţean Satu Mare pentru continuarea 
demersurilor privind modificarea prin Hotărâre de Guvern a inventarului domeniului public al 
comunei Apa. 

În sensul celor prezentate mai sus, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 
COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 
Nr. 656  din 12.02.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA,însuşit 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2009. 
 

 

Urmare a finalizarii componentelor rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stație 
de epurare din cadrul proiectului integrat “INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN 

LOC. APA, COM. APA, JUD. SATU MARE, INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE 

EPURARE IN LOC. APA, COM. APA, JUD. SATU MARE, REABILITARE STRADA IN LOC. APA 

INTRE DN1C SI DJ 192; INFIINTAREA SERVICIULUI SOCIAL PENTRU ASISTAREA 

PERSOANELOR VARSTNICE APA, DOTARI LA CENTRUL CULTURAL “EMIL MATEI” DIN 

LOC. APA IN SCOPUL PROMOVARII SI CONSERVARII PATRIMONIULUI CULTURAL 

LOCAL”,  se va modifica și inventarul domeniului public al comunei Apa prin adăugarea a încă 
două poziții, respectiv pozițiile 70 și 71. 
 Așa cum prevede Legea nr.213/1998, rețelele de apă și canalizare fac parte din domeniul 
public al comunei Apa.  
  

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 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al comunei APA,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2009. 
 
 

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  completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 

al comunei APA,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2009. 

  
 

 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 16.05.2018  
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 

 


