
                                        ROMANIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
                                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 

 
      HOTĂRÂREA   Nr. 39 /30.10.2018 

privind modificarea şi 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 ordinară din data de 30.10.2018  

     Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.1317/11.10.2018, Raportul compartimentului de specialitate nr.1318 

/11.10.2018 ,  precum şi precum şi Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Apa,   

  -Ţinând cont de  prevederilor art. 21 alin.(2) 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 modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Se modifică  următoarea poziţie: 
- la poziția nr.30: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,, Apa, Nr.609, P+E1 SC=422mp, nr.cad. 
104237-C1,,. 
  - la poziţia nr.31: coloana nr. 3 ,va avea următorul cuprins: „Apa, Nr.609, S=3.248 mp,  nr.cad. 
104237 ”; . 
-  la poziţia nr.41: coloana nr. 5 ,va avea următorul cuprins: „1.404.530 ” 
 -  la poziţia nr.46: coloana nr. 3 ,va avea următorul cuprins: „Lungime = 346 m, Lăţime =  16,59 m, 
Suprafaţă = 5741 mp, C.F.103482 ”; 
  - la poziţia nr.60: coloana nr. 3 ,va avea următorul cuprins: „Lungime = 597 m, Lăţime =  13,44 m, 
Suprafaţă = 8022 mp, C.F.103849 ”; 
           2.  Se completează cu 10 (zece) poziţii noi , respectiv poziţia nr. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81 ,potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   
           Art.2 (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: 8,  Nr.consilieri absenţi: 3, Voturi pentru: 8,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
Blaga Luminița-Gabriela      Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Nr.1317 din 11.10.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

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

  
 
 

Urmare a dezmembrării unor parcele de teren care aparțin domeniului public al comunei Apa, 
numărul pozițiilor existente în domeniul public trebuie modificat.  

 
În acest sens pentru clarificarea tuturor aspectelor referitoare la imobilelele aparținând 

domeniului public al comunei am inițiat acest proiect de hotărâre. 
 
Toate dezmembrările efectuate au fost efectuate cu acordul consiliului local în vederea realizării 

unor proiecte de interes local.  
   

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 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. 1318  din 11.10.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

 

 

 Urmare a proiectului de hotărâre nr.1316/11.10.2018 şi a expunerii de motive prezentate de 
către domnul primar, precum şi a dispoziţiilor legale cu privire la domeniul public al comunelor, 
consider că este oportună adoptarea unei hotărâri privind  modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei APA,însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.49/2009 şi indeplineşte 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 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 modificarea şi 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 ________.2018  
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 

 


