
 

Proces verbal Nr.769 

 

Încheiat astăzi 11 mai 2021 la şedinţa ordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

 

 

 Consiliul Local al comunei Căpleni a fost convocat pentru şedinţa ordinară în data de  11 mai 2021   

ora 19.00, prin dispoziţia primarului nr.69/06.05.2021, invitația s-a transmis consilierilor în data de 

07.05.2021. 

 Publicitatea şedinţei s-a realizat şi prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei conform 

procesului verbal de afişare nr.5/09.04.2021  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 19.00  în Sala de ședință a primăriei comunei Căpleni. 

 La lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Căpleni participă  dl  Megyeri Tamás-Róbert, 

primarul comunei Căpleni, d-na Csizmar Erika, secretar general al comunei Căpleni, dl Lazăr Vlad-agent 

de poliție locală. 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Declară deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local 

Căpleni din data de  11 mai 2021.  Sunt prezenţi: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz 

Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Posz Attila, Tabori Francisc-

Robert, Heveli Jozsef și  Szilágyi Sylven-Teofil. Lipsește nemotivat Mészáros Lórant și Mánc 

Tihamér. Ședinţa este statutară.   

D-na secretar:  Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 20.04.2021? Nu sunt.  Cu 11 

voturi se aprobă.  

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supune la vot ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr.22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni  și 

înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil - teren în suprafață de 2360 mp, situat în 

intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură  ”Spațiu 

verde” 

      inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.23/2021  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul I 2021, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

3. Proiect de hotărâre nr.24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare  
  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

4. Informații. 

 

Dl primar propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu: 

- Proiect de  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –proiect nr. 6/2020 elaborat de B.I. 

c.arh.KELEMEN GHEORGHE V.  privind SERVICE AUTO, beneficiar: BARACSI ISTVAN și soția 

BARACSI ZSUZSA, 

 inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supune la vot ordinea de zi cu propunerea d-lui primar. 

Cu 11 voturi se aprobă.  

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

- hotărârea nr.22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni  și înscrierea în 

evidențele de carte funciară a unui imobil - teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității 

Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură  ”Spațiu verde”, Votat cu 11 

voturi; Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este de două treimi din numărul consilierilor locali în 

funcție (9 voturi).  

- hotărârea nr.23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021, 

Votat cu 11 voturi; Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

 



- hotărârea nr.24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare,  Votat cu 11 voturi; Cvorumul 

necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

- hotărârea nr.25/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –proiect nr. 6/2020 elaborat de 

B.I. c.arh.KELEMEN GHEORGHE V.  privind SERVICE AUTO, beneficiar: BARACSI ISTVAN și 

soția BARACSI ZSUZSA, Votat cu 11 voturi; Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este 

majoritatea absolută (7 voturi). 

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, minuta ( procesul verbal ) se 

va afișa la sediul Primăriei comunei Căpleni și pe site-ul propriu. 

 

 

 

                 Preşedinte de şedinţă               Secretar               

                                   Csizmár Antal-Tamás                   Csizmar Erika  

                   

 

 


