
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.37/2020.- 

privind  conferirea  titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Tempfli Imre 
 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _______ 2020.- 

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.37/10.12.2020 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul compartimentului Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse 

umane și achiziții publice nr.21/11.12.2020, 

− avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; 

activităţi social-culturale, culte, 

În conformitate cu prevederile: 

− art. 10, din regulamentul pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome şi distincţii unor 

personalităţi cu merite  deosebite de către Consiliul Local al comunei Căpleni aprobat prin 

H.C.L. nr. 28 /2020,  

− Anexa 2, I, lit B din OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile şi instituţiile publice,  

 

 În baza art. 104 alin.(1) lit.e), coroborat cu art. 129 alin.(13) art.139 alin.(1) și art. 196 

alin.(1) lit.”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare,                  

          

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.-1.-  Se conferă titlul CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Tempfli Imre. 

Art.-2.-Ceremonia de conferire a titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Tempfli Imre, va 

 avea loc în cadrul unei recepții festive. 

Art.-3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul  comunei Căpleni. 

Art.-4.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

 prevăzut de lege, către:  

  -Primarul comunei Căpleni, 

-Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 

-dl Tempfli Imre 

-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 

propriu. 

 

 
                                                                         Căpleni, 10 decembrie 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.34/10.12.2020 
 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.37/2020 

privind  conferirea  titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Tempfli Imre 

 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 10 din HCL nr.28/2020 privind aprobarea Regulamentului 

pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţiiunor personalităţi cu merite deosebite de 

către Consiliul Local al Comunei Căpleni,  

 Având la bază  documentul ”Laudatio” anexat la prezentul raport, 

 În conformitate cu prevederile  art.136 alin.(8) lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre 

aprobare  proiectul de hotărâre nr. 37//2020.  

 

 

 

 

 

                         Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria comunei Căpleni 

compartimentului financiar contabil, 

taxe și impozite locale, resurse umane  

și achiziții publice 

Nr. 21 / 11.12.2020 

 

 

 

 

 

     

RAPORT  

la proiectul de Hotărâre Nr.37/2020 

privind  conferirea  titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Tempfli Imre 


