
                       ROMÂNIA                                                                                
JUDEŢUL SATU MARE  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂREA  Nr. 3 / 31.01.2018 

privind validarea mandatului de consilier local, al d-lui Hotea Vasile-Octavian , următorul supleant 

înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  - Organizaţia Apa.  
 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.01.2018  
 Având în vedere: 
- Adresa nr 116 / 18.12.2017 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Apa, înregistrată la Consiliul 
Local al Comunei Apa, cu nr. 1704 / 29..12.2017, prin care solicită validarea d-lui Hotea Vasile-
Octavian, în funcţia de consilier local al comunei Apa,  
- Procesul Verbal  al comisiei de validare,  Expunerea de motive nr.28/09.01.2018 a primarului comunei 
Apa, Raportul compartimentului de resort nr.29/09.01.2018, Raportul comisiei juridice a consiliului 
local, 
- prevederile art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, 
- prevederile art. 6 alin. (2) şi art.7 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art.31, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu 
modificarile şi completările ulterioare,  
- H.C.L. nr. 47/18.10.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Dărăban Vasile 

precum şi vacantarea  locului  consilierului în cauză. 
În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se valideză mandatul de consilier local al d-lui Hotea Vasile-Octavian, candidat supleant pe lista 
Partidului Social Democrat – Organizaţia Apa;  
Art.2. Se ia act de depunerea jurământului de către d-ul Hotea Vasile-Octavian, în faţa Consiliului Local 
al Comunei Apa. 
Art.3. Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 5/2016, în sensul că din Comisia de specialitate nr.II a Consiliului 
Local al Comunei Apa, în locul d-lui Dărăban Vasile va face parte d-ul Hotea Vasile-Octavian, care va 
avea calitatea de preşedinte. 
Art.4. Se modifică art.1 din H.C.L. nr.1/2016, în sensul că din Comisia de validare a mandatelor 
consilierilor locali, în locul d-lui Dărăban Vasile va face parte d-ul Hotea Vasile-Octavian, care va avea 
calitatea de membru. 
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Satu Mare, în termen de 5 
zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.   
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică 

• Primarului  comunei  APA,  
• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
• D-lui Hotea Vasile-Octavian,   

Art.7. Secretarul comunei APA va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.  
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: 10,  
Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 
0. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                         Rusu Viorel Secretar 
 Moldovan  Vasile 



 

______________________________________________________

 Incheiat astazi  30.01.201

APA. 

 

 Astăzi 30.01.2018 comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Apa în şedinţa

ordinară a Consiliului Local al Comunei Apa 

prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002

organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare, 

alegerii d-lui Hotea Vasile-

Organizaţia Apa.   

 Ţinând cont de adresa nr.

Satu Mare prin care confirmă că d

este prima înscrisă ca membru supleant pentru funcţia de consilier local al co

Comisia constată că urmare a încetării de drept a madatului de consilier local a d

Vasile precum şi vacantarea locului acest

Vasile-Ocravian  în funcţia de consilier

  

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces

 

 

 

1. Preşedinte – Nagy Iosif     

 

2. Secretar -     Bonta Dorel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA

______________________________________________________

 

 

PROCES – VERBAL 

2018, în şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei 

comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Apa în şedinţa

ordinară a Consiliului Local al Comunei Apa  din data de  30.01.2018 a examinat ,în conformitate cu 

prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, pentru aprobarea Regula

organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare, 

-Octavian ca membru supleant pe lista Partidului Social Democarta 

resa nr.116/18.12.2017 a Partidului Social Democrat 

Satu Mare prin care confirmă că d-ul Hotea Vasile-Octavian este membru al P.S.D. 

este prima înscrisă ca membru supleant pentru funcţia de consilier local al co

ă urmare a încetării de drept a madatului de consilier local a d

precum şi vacantarea locului acestuia  prin adoptarea H.C.L. nr. 47

în funcţia de consilier local al comunei Apa, respectă dispoziţiile legale

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

Nagy Iosif     _____________________________  

Bonta Dorel     _____________________________

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

______________________________________________________ 

n şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei 

comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Apa în şedinţa 

a examinat ,în conformitate cu 

, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare,  legalitatea 

ca membru supleant pe lista Partidului Social Democarta – 

.2017 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 

este membru al P.S.D. – Organizaţia Apa şi 

este prima înscrisă ca membru supleant pentru funcţia de consilier local al comunei Apa. 

ă urmare a încetării de drept a madatului de consilier local a d-lui Dărăban 

uia  prin adoptarea H.C.L. nr. 47/2017, validarea d-lui Hotea 

local al comunei Apa, respectă dispoziţiile legale.  

  , 

_____________________________  , 



 

  

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA APA 

PRIMARUL COMUNEI APA 
Nr. 28  din 30.01.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, al d-lui Hotea Vasile-Octavian , 

următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  - Organizaţia Apa.  
 

 
 Prin adresa nr.116/18.12.2017 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Satu Mare  
confirmă că d-ul Hotea Vasile-Octavian este membru al P.S.D. – Organizaţia Apa şi este primul înscris 
ca membru supleant pentru funcţia de consilier local al comunei Apa. 
 Prin H.C.L.47/2017 a încetat de drept mandatul de consilier local al d-lui Dărăban Vasile. 

În aceste condiţii ca urmare a prevederilor legale în materie , respectiv  prevederile art. 6 alin. (2) 
şi art.7 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare,  prevederile art.31, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicată , cu modificarile şi completările ulterioare, completarea consiliului local este necesară. 
   

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 şi resurse umane 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.29 din 09.01.2018 

la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, al d-lui Hotea Vasile-Octavian , 

următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  - Organizaţia Apa.  
 
 
 
 Analizând proiectul de hotărâre în cauză,  precum şi expunerea prezentată ,consider că 
îndeplineşte procedura legală şi totodată ţinând cont de legislaţia în vigoare precum şi a confirmării 
Partidului Social Democrat – Organizaţia judeţeană Satu Mare cu privire la faptul că d-ul Hotea Vasile-
Octavian , este membru al P.S.D. – Organizaţia Apa,  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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE

 

la proiectul de hotarare privind

, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  

 

 

 

 Comisia de specialitate din domeniul:

numita Comisia III, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA.

 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit ,

- raportul compartimentului de resort,

Analizand documentele prezentate

privind administratia publica locala, Comisia acorda 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză 

în vederea adoptării hotararii de aprobare.

 

 

Dl. Rusu Viorel  - presedinte , 

    

Dl. Sălăgean Viorel  - secretar  , 

 

Dl. Boje Ioan -  membru  , ____________________________________________

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA

COMISIA  III 

 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE

de hotarare privind  validarea mandatului de consilier local, al d

, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  

 

omisia de specialitate din domeniul: protectia mediului si turism; juridica si de disciplina

pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 

 

proiectul de hotarare mai sus amintit , 

raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  in temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, republicata, 

privind administratia publica locala, Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză 

vederea adoptării hotararii de aprobare. 

APA la data 30.01.2018 

 

 

 

presedinte , _________________________________________

secretar  , ________________________________________

____________________________________________

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

validarea mandatului de consilier local, al d-lui Hotea Vasile-Octavian 

, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat  - Organizaţia Apa.  

; juridica si de disciplina; 

,  in temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, republicata, 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză 

_________________________________________   

________________________________________    

____________________________________________    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 



 
 
 
 

                                                

 
J U R Ă M Â N T 

 
   Subsemnatul  HOTEA VASILE-OCTAVIAN,  ales consilier local în 

Consiliul Local al comunei APA , judetul SATU MARE; 

In conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.215 privind 

administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare , depun în faţa Consiliului Local urmatorul Jurământ : 

      

            Jur să respect  Constituţia şi legile ţării şi să 
fac,cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 
APA.   
 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !  
          
 

Data :30.01.2018 

 
Semnătura 

 

 

________________________________ 

 
 

 


