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Consiliul local al comunei Căpleni 

 
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 
 

 
Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2021.- 

 

 Având în vedere: 
 referatul de aprobare nr. 16/12.04.2021  al primarului comunei Căpleni, 
 raportul de specialitate al Compartimentui financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane 

nr. 11/12.04.2021 
 avizul comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină, 
 avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism, 
Ținând cont de prevederile: 

- art.30 a Legii nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
- art.484 a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr.207/2015 privind Noul Cod de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
În temeiul dispozițiilor art.108 lit.e), art.129 alin.(2), lit.c), alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3), lit.c), art.196 

alin.(1) lit.(a), art.199 alin.(1) și alin.(2)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.-1.- Se aprobă Regulamentul pentru utilizarea temporară a locurilor publice în comuna Căpleni și 
proceduri de evidenţiere a acestora, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.-2.-  Se stabilesc taxele de pentru utilizarea și ocuparea domeniului public al comunei Căpleni, 
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.-3.- Primarul comunei Căpleni prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
 prezentei hotărâri. 

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

termenul prevăzut de lege, către:  
 Primarul comunei CĂPLENI, 
 Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
 Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane, 
 Se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Căpleni.  

 
 

  Căpleni,  12 aprilie 2021-  
   

 
   Iniţiator      Avizat 
     Megyeri Tamás-Róbert         Csizmar Erika 

             Primarul comunei Căpleni       Secretar General 


