
 
Proces verbal Nr.650 

 
Încheiat astăzi 20 aprilie 2021 la şedinţa ordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

 
 
 Consiliul Local al comunei Căpleni a fost convocat pentru şedinţa ordinară în data de  27 ianuarie 
2021  ora 18.00, prin dispoziţia primarului nr.57/15.04.2021, invitația s-a transmis consilierilor în data de 
15.04.2021. 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat şi prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei conform 
procesului verbal de afişare nr.4/15.04.2021  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 
privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 19.00  în Căminul cultural al comunei Căpleni. 
 La lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Căpleni participă  dl primar Megyeri Tamás-
Róbert, primarul comunei Căpleni, d-na Csizmar Erika, secretar general al comunei Căpleni, dna Gozner 
Maria-Terezia, contabil, dl Török Tamás, director Școala Gimnazială „ Fényi István” Căpleni, dl Zahari 
Lóránt-Antal, Șef SVSU Căpleni, 2 cetățeni. 
Dl consilier Pink Rudolf: propun de președinte de ședință pe dl consilier Csizmár Antal-Tamás. Cu 13 
voturi pentru se aprobă. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Declar deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local 
Căpleni de azi 20 aprilie 2021.  Sunt prezenţi: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, 
Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lóránt, Posz Attila, Mánc Tihamér, 
Tabori Francisc-Robert, Heveli Jozsef și  Szilágyi Sylven-Teofil.  Ședinţa este statutară.   
 D-na secretar:  
- Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 12.02.2021? Nu sunt.  Cu 13 voturi se 
aprobă.  
- Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 19.02.2021? Nu sunt.  Cu 13 voturi se 
aprobă. 
 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot ordinea de zi:  
1. Proiect de hotărâre nr.12/2021 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la 
care comuna Căpleni este membru asociat, 

                inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
2. Proiect de hotărâre nr.13/2021 privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția 
datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni, 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
3. Proiect de hotărâre nr.14/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei  
Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
4. Proiect de hotărâre nr.15/2021 privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna 
Căpleni, pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă. 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
5. Proiect de hotărâre nr.16/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice în comuna Căpleni și proceduri de evidenţiere a acestora și stabilirea taxelor pentru utilizarea și 
ocuparea domeniului public al comunei Căpleni, 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
6. Proiect de hotărâre nr.17/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
7. Proiect de hotărâre nr.18/2021 privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind  aprobarea utilizării 
excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020, 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
8. Proiect de hotărâre nr.19/2021 privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 



9. Proiect de hotărâre nr.20/2021privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 
eficienţeienergetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit 
din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu, 
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
10. Informații. 
 
Dl primar propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu: 
- Proiect de  Hotărâre pentru modificarea HCL Nr.7/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
sprijinului financiar de la Bugetul Local al  Comunei Căpleni unităţilor de cult din Comuna Căpleni 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
 inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
- Proiect de  Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar, 
conform ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local”aprobat prin HCL nr.8/21.02.2018 
 inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot ordinea de zi cu propunerea d-lui primar. 
Cu 13 voturi se aprobă.  
 
Punctul 1 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.12/2021 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna 
Căpleni este membru asociat, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 
Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.12/2021 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă  și apă uzată din județul Satu Mare, la 
care comuna Căpleni este membru asociat.  
Punctul 2 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărârenr.13/2021 privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția 
datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi).  
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.13/2021 privind aprobarea documentelor de organizare a activității de 
protecția datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni. 
Punctul 3 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.14/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei  
Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul 
comunei Căpleni. 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.14/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”. 
Punctul 4 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.15/2021 privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, 
pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, 
primarul comunei Căpleni. 



Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social-
culturale, culte:  Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.15/2021 privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în 
comuna Căpleni,pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă.  
Punctul 5 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.16/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice în comuna Căpleni și proceduri de evidenţiere a acestora și stabilirea taxelor pentru utilizarea și 
ocuparea domeniului public al comunei Căpleni, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei  
Căpleni, 
Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl primar: acest punct este în legătură cu 4  cereri depuse pentru obținerea dreptului de folosință  respectiv 
dreptului de parcare pe terenul aferent sălii de sport. Fiind o problemă delicată, rog amânarea aprobării 
regulamentului. Folosirea terenului până la data de 31.12.2021 să fie aprobată cu o taxă simbolică după 
care accesul să fie interzis.  
Dna Kovács Klára: nu primesc accept pentru parcare la locuință? 
Dl primar: nu 
Dl consilier Mánc Tihamér: este vorbă de un drum de 3 m lățime, propun folosirea acestuia și după 
31.12.2021. 
Dl consilier Fleisz Tamás: Aveți posibilitatea de acces la locuință în curtea proprie? 
Dna Kovács Klára: da, dar ar crea disconfort pentru vecini circulația vehiculelor necesare desfășurării 
activității firmei noastre. Să se găsească o soluție care nu deranjează pe nimeni.  
Dl Kovács Zsolt: discuția se referă numai la familia noastră. Noi am primit un acord de la fostul primar și 
au folosit și alții, atunci și ei au făcut ilegalitate. 
Dl consilier Kánya Zsolt-Albert:  în ședința din 12 mai 2012 nu s-a obținut acordul consiliului local pentru 
folosirea terenului în cauză, respectiv aprobarea intrării-ieșirii la imobil prin curtea sălii de sport, s-a 
executat, fără aprobarea fostului consiliu, poartă pe gard. În anul 2018 fracțiunea UDMR a propus 
rezolvarea problemei, dar nu s-a ajuns la soluționare. 
Dl consilier Mánc Tihamér: domeniul public, indiferent că este în incinta unei clădiri sau în afara acesteia, 
este domeniu public, este al nostru și este doar administrat de către consiliul local. Menirea noastră este 
sprijinirea întreprinzătorilor. 
Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: am primit sesizări de la echipele care închiriază sala de sport că nu 
au loc de parcare. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot propunerea d-lui primar de a amâna proiectul 
de hotărâre nr.16. Votat în unanimitate amânarea PH 16/2021. 
Punctul 6 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.17/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 
inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.16/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2022. 
Punctul 7 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.18/2021 privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind  aprobarea utilizării 
excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020, inițiator Megyeri Tamás-
Róbert, primarul comunei Căpleni, 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl consilier Mánc Tihamér: dacă nu se respectă termenul de realizare a terenului de joacă? 
Dl primar: mergem în instanță. 



Dl consilier Tabori Francisc-Robert:1.400.000 lei pentru un Centru Recreativ. Nu am avea lucrări mai 
importante, de exemplu drumuri? 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.17/2021 privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind  
aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020. 
Punctul 8 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre nr.19/2021 privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl Török Tamás, director Școala Gimnazială „ Fényi István” Căpleni prezintă bugetul realizat pe anul 
2020 și proiectul pe anul 2021. 
Dl primar propune la capitolul transferuri suma de 100 mii lei să fie împărțită astfel:40 mii pentru culte 
respectiv 60 mii pentru asociații. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Alte observații? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul cu  
propunerea d-lui primar.  Votat în unanimitate și va fi hotărârea nr.18/2021 privind aprobarea  
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 
Punctul 9 al ordinii de zi:  
Proiect de hotărâre nr.20/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 
eficienţeienergetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit 
din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, 
primarul comunei Căpleni, 
Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 
urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.19/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit 
din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu 
Punctul 10 al ordinii de zi:  
Proiect de hotărâre nr.21/2021 pentru modificarea HCL Nr.7/2018 privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al  Comunei Căpleni unităţilor de cult din Comuna 
Căpleni aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul 
comunei Căpleni. 
Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl consilier Heveli Jozsef : propun pe Tabori Francisc-Robert. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: propun pe  Kánya Zsolt-Albert. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Alte propuneri? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 
unanimitate și va fi hotărârea nr.20/2021 pentru modificarea HCL Nr.7/2018 privind aprobarea 
Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al  Comunei Căpleni unităţilor de 
cult din Comuna Căpleni aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 
Punctul 11 al ordinii de zi:  
Proiect de hotărâre nr.21/2021 Privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de sprijin 
financiar, conform ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local”aprobat prin HCL nr.8/21.02.2018, 
inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 
Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 
Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 
Dl consilier Tabori Francisc-Robert: propun pe Szilágyi Sylven-Teofil. 
Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: propun pe  Gal Zoltan. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Alte propuneri? Dacă nu sunt, supun la vot.  Votat în 



unanimitate și va fi hotărârea nr.21/2021 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor 
de sprijin financiar, conform ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local”aprobat prin HCL 
nr.8/21.02.2018. 
Punctul 12 al ordinii de zi:  
Dl primar propun folosirea terenului aferent sălii de sport până la data de 31.12.2021 și închiderea 
acestuia la data de 01.01.2022. 
Dl consilier Mánc Tihamér: propun folosirea terenului respectiv fără taxă. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot propunerea d-lui consilier: 4 voturi pentru, 
contra 0, abțineri 0. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot propunerea d-lui primar: 9 voturi pentru, 4 
voturi contra. 
Dl primar propun folosirea terenului fără taxă: 13 voturi pentru, abțineri Mánc Tihamér. 
Dl primar: 
- în data de 26 aprilie va fi concursul pentru postul de consilier achiziții publice, 
- miercuri prezentare accesare fonduri prin AFIR în căminul cultural, 
- este în curs modernizarea rețelei electrice pe str Domănești 
- este important vaccinarea anti COVID, pentru programare vă stăm la dispoziție 
- expirat termenul de garanție pentru lucrarea de construire pod și drum 530, executantul solicită acceptul 
pentru ridicarea garanției  
- există posibilitate de învățare dans popular, spațiu există, în sala de aerobic, simultan se poate organiza,  
   consiliul local este de acord; 
- există interes pentru deschiderea unei noi farmacii, dar trebuie inițiat de către consiliul local, rog acord 
de principiu ( consiliul este de acord), 
- cererea nr.335/2021 solicitare extindere rețele de utilități. Am luat la cunoștință 
- cererea nr.351/2021 prin care se solicită însoțirea animalelor pe drum public, rog proprietarii de animale 
să respecte regulile de circulație 
Dl consilier Tabori Francisc-Robert: problema autovehiculelor abandonate 
Dna secretar: există regulament, trebuie pus în aplicare. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: problema parcării pe strada Ghioceilor, pe ambele părți, ar 
fi bine transformarea circulației doar pe un singur sens. 
Dl primar: voi convoca comisia de circulație și cu ajutorul organelor de poliție vom analiza posibilitățile, 
Dl primar: referitor la taxă pentru utilizare vehicole pentru obținere de venit: în satele învecinate această 
taxă nu se percepe. 
Dl consilier Heveli Jozsef: suma nu este exagerată, dar aceste sume ar trebui folosite exclusiv pentru 
întreținerea, repararea  și modernizarea drumurilor agricole. 
Dl Török Tamás, director Școala Gimnazială „ Fényi István” Căpleni: rog sprijinul consiliului local în 
vederea montării obstacolelor de reducere a vitezei în fața școlii. 
Dl primar: rog locuitorii comunei să se vaccineze. 
Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar închise lucrările 
şedinţei ordinare al Consiliului local Căpleni de azi 20 aprilie 2021.  
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă               Secretar               
                                   Csizmár Antal-Tamás                   Csizmar Erika  
                   
 
 


