
 
                                                                                ROMÂNIA  

                 JUDEŢUL SATU MARE 
             COMUNA APA 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 

     HOTĂRÂREA   Nr: 8 / 27.02.2019 

privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri aparținînd domeniului public al 

Comunei Apa. 
 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
27.02.2019. 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei APA; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului achiziții publice,  
- Avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local APA ; 
- prevederile art.879 alin.1 și 5, art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 (R3) legea cadastrului și publicității imobiliare cu 

modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) , alin.(2) lit.c, ale art.45 alin .(3) și ale art.115 alin(1) 
lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare privind 
administrația publică locală, 
     

HOTĂREŞTE : 
 

Art. 1. (1) Se aprobă alipirea imobilelor terenuri situate în satul Apa, com.Apa (zona 
statiei de epurare) , identificate după cum urmează: 
- C.F. 100544, nr. cadastral 100544, situat în Sat Apa, Com.Apa, jud. Satu Mare , proprietate 
publică a Comunei Apa, categoria de folosință – fâneață, având suprafața de 2780 m.p. 
- C.F. 104240, nr. cadastral  104240, situat în Sat Apa, Com.Apa, jud. Satu Mare, proprietate 
publică a Comunei Apa, categoria de folosință – arabil,  având suprafața de 2000 m.p. 
(2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin.(1) se va forma un corp de proprietate nou, în 
suprafață de 4780 m.p. , identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, 
anexă care face parte integrantă din hotărâre. 
 Art. 2. Se mandatează Primarul comunei Apa, să semneze actul autentic de alipire și să 
efectueze procedura de înscriere în cartea funciară a noului corp de proprietate. 

Art. 3. Secretarul comunei Apa va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor și persoanelor interesate.  

 
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 

 

 


