
  

                                                         ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA APA 

             CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI APA 

 

  HOTARAREA  NR: 23 / 11.06.2019 

privind  predarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională 

de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasametului  şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect pilot -  “Construire sală de sport școlară , sat Apa, comuna Apa, 

județul Satu Mare”. 

 Consiliul local APA, judetul Satu-Mare, intrunit in sedinta ordinară publica în data de 
11.06.2019, 
 Avand in vedere: 

- Ordonanţa Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” 

-art. 35 din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale cu modificările și 
completările ulterioare, 
 -    prevederile art.36, alin.4, lit.e), din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare 

- expunerea de motive , prezentata de domnul primar, ca initiator al proiectului mai sus 
amintit,raportul de specialitate si avizul favorabil al Comisiei I din cadrul Consiliului 
Local Apa. 

In temeiul art.45,alin.1, din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările și completările 
ulterioare ,  privind administratia publica locala. 
 

HOTARASTE : 
 Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,pe bază de protocol,  a terenului situat în satul Apa, 
comuna Apa, nr. fn, aflat în proprietatea publică a comunei Apa,   în suprafata de 7060 mp., 
identificat potrivit  C.F. 103841 , liber de orice sarcini,  în vederea şi pe perioada realizării de către 
“C.N.I.”- S.A. a obiectivului de investiții Proiect pilot -  “SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ” din satul 
Apa, comuna Apa, județul Satu Mare. 
 Art.2. Aplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
 Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu 
Mare a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica,apa,canal, gaz, etc.) 

Art.4.Consiliul Local al comunei Apa se obligă să asigure , în condiţiile legii, suprafeţele 
de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 
 Art.5. Consiliul Local al comunei Apa, se obligă ca după predarea amplasamentului şi a 
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

 Art.6. Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza 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: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi 

,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  

 
Președinte de ședință                                                              

             Boje Ioan       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 


