
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.22/2020.-
pentru modificarea și completarea HCL nr.13/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale

Consiliului local  al comunei Căpleni

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2020.-

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 22/05.11.2020  al primarului comunei Căpleni,
 raportul de specialitate al secretarului general nr.74/05.11.2020,
 avizul comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină
 Văzând Încheierea civilă pronunțată de Judecătoria Carei în Dosarul nr.3427/218/2020 privind 

validarea mandatelor de consilieri locali supleanți pentru Consiliul Local al comunei Căpleni,
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Căpleni, aprobat prin Hotărârea nr. 4/20.02.2020, al prevederilor art. 124, 125, 126, 129, 134 
alin. (4), 139 alin.(3) lit.”a”, art.196 alin.(1) ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.-1.-Se modifică art.2 prin  nominalizarea consilierilor locali aleși pe listele PCM-MPP în 
următoarele comisii:
II. Comisia   pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină:

5._______________________, consilier local, ales pe listele PCM-MPP; 

III. Comisia   pentru nvăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii;muncă şi protecţie 
socială;activităţi social-culturale, culte:

5._______________________, consilier local, ales pe listele PCM-MPP; 

Art.2.-  Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Căpleni vor avea următoarea 
componenţă finală:  

I. Comisia  pentru buget-finanțe,  patrimoniu,  activităţi  economico-financiare;  amenajarea
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism:

1. FLEISZ TAMÁS, consilier local, ales pe listele UDMR; 
2. TABORI FRANCISC-ROBERT, consilier local, ales pe listele PCM-MPP;
3. PINK RUDOLF, consilier local, ales pe listele UDMR; 
4. CSIZMÁR ANTAL TAMÁS, consilier local, ales pe listele UDMR; 
5. KÁNYA ZSOLT-ALBERT, consilier local, ales pe listele UDMR; 

II. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină,
1. FLEISZ ADRIEN, consilier local, ales pe listele UDMR; 
2. MÉSZÁROS LÓRANT, consilier local, ales pe listele UDMR;
3. POSZ ATTILA, consilier local, ales pe listele UDMR; 
4. MÁNC TIHAMÉR, consilier local, ales pe listele PCM-MPP; 
5._______________________, consilier local, ales pe listele PCM-MPP; 

III.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială;
activităţi social-culturale, culte:

1. GAL ZOLTAN, consilier local, ales pe listele UDMR; 
2. POSZ ATTILA, consilier local, ales pe listele UDMR;
3. TILLINGER FERENCZ, consilier local, ales pe listele UDMR; 



4. MÉSZÁROS LÓRANT, consilier local, ales pe listele UDMR; 
5. _________________________, consilier local, ales pe listele PCM-MPP; 
      
Art.-3.- Prezenta se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare
 Primarul comunei Căpleni.

Căpleni,  5 noiembrie 2020-

Iniţiator Avizat
   Megyeri Tamás-Róbert      Csizmar Erika

             Primarul comunei Căpleni    Secretar General



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.22/05.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre Nr.22/2020

pentru modificarea și completarea HCL nr.13/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local  al comunei Căpleni

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 124, 125, 126, 129, 134 alin. (4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c) și art.31 alin.(1) și 
alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, rerepublicată, cu modificările și completările uletrioare, reprezentând instrumentul de 
prezentare și motivarea a proiectului Hotărârii Consiliului local.

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie completarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local  al comunei Căpleni cu consilierii locali supleanți.
             În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local  al comunei Căpleni.

    Megyeri Tamás-Róbert
 Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.74/05.11.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre Nr.22/2020

pentru modificarea și completarea HCL nr.13/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local  al comunei Căpleni

Văzând Încheierea civilă pronunțată de Judecătoria Carei în Dosarul nr.3427/218/2020 privind 
validarea mandatelor de consilieri locali supleanți pentru Consiliul Local al comunei Căpleni,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 
comunei Căpleni, aprobat prin Hotărârea nr. 4/20.02.2020, 

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre nr.22/2020.

           Secretar
      Csizmar Erika
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