
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 HOTĂRÂREA  nr. 29 /24.07.2018 
privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare . 

 

Consiliul Local APA, întrunit în şedinţă ordinară la data de  24.07.2018. 
             Având în vedere: proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Apa 
raportul compartimentului de specialitate, precum şi raportul comisiei de specialitate a 
Consiliului local al comunei Apa. 
             În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. II alin. (1) si (2) lit. “c” din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „c”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare, în următoarea componenţă:                                                                                                                            

TRANDAFIR VASILE-RADU - primarul comunei Apa, preşedinte comisie; 
    MOLDOVAN VASILE               - secretar UAT Apa, secretar comisie, 

                GUIAŞ DANIELA-CRISTINA  - consilier, membru comisie, 
                VLAD  IVAN                              - referent, membru comisie, 
                BONTA SERGIU-IONUȚ          -  consilier, membru comisie, 
             Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin 
comisia prevazuta la art.1.  

Art.3. Secretarul comunei Apa va înainta Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, 
persoanelor sus- menţionate si primarului comunei Apa prezenta hotărâre.  
 

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. 

Președinte de ședință                                                              
    Olari Delia-Angela 

 
    Contrasemnează 
 Secretar UAT 
     Moldovan Vasile 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PRIMARUL COMUNEI APA 
JUDEŢUL SATU MARE 
Nr.837 din 17.07.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare . 
 
 Având în vedere prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul 
public se întocmeşte până la 31 decembrie 2017. Nerespectarea acestui termen constutuie 
contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de către prefect prin împuterniciţii acestuia. 

Aşa cum prevede legea mai sus menţionată inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale, se întocmeşte şi se modifică după caz de comisii 
special constituite , conduse de primarii u.a.t.-urilor , precum şi de persoanele delegate de către 
acesta.    
 Aşa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor este alcătuită din : primar, secretar, contabil, agent 
agricol şi un alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu.   
 Având în vedere că d-ul Mureșan Cristian-Marcel și-a încetat raportul de activitate în 
cadrul instituției noastre, din comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, propun să facă parte d-ul Bonta Sergiu-Ionuț, 
consilier în cadrul compartimentului achiziții publice.  
 
  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 
Compartiment juridic și resurse umane 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.838 din 17.07.2018 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, judeţul Satu Mare . 

   
 
 

Aşa cum prevede Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public  se întocmeşte şi se modifică 
după caz de comisii special constituite , conduse de primarii u.a.t.-urilor , precum şi de 
persoanele delegate de către acesta.    
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, comisia specială pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor este alcătuită din : primar, secretar, 
contabil, agent agricol şi un alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu.   
 Având în vedere că d-ul Mureșan Cristian-Marcel și-a încetat raportul de activitate în 
cadrul instituției noastre, din comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, propunerea d-lui primar de actualizare a acestei 
comisii este necesară.   
           

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 
 

Mureșan Adriana-Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 

 
RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind  actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Apa, judeţul 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 24.07.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 

Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 

Olari Delia-Angela________________________ 

Bonta Dorel_____________________________ 

Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 

 
 

 
 


