
PRIMĂRIA COMUNEI CĂPLENI 

JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunţ că este convocat 

Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa  ordinară pe data de  16.06.2021, ora 20.00, care 

va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, cu următorul proiect al   o r d i n i i   

d e    z i : 

 

1. Proiect de hotărâre nr.26/2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, 

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al 

comunei Căpleni pe anul 2021, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.27/2021  privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem 

informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 

Administrația Națională "Apele Romane" a terenului pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

3. Proiect de hotărâre nr.28/2021 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local 

al comunei Căpleni pentru anul 2021 a proiectelor selectate conform HCL nr.7/2018  pentru 

unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

4. Proiect de hotărâre nr.29/2021 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local 

al comunei Căpleni pentru anul 2021 a proiectelor selectate conform HCL nr.21/2021 pentru 

activitati nonprofit de interes local, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

5.  Proiect de hotărâre nr.30/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea 

așezărilor informale pe raza comunei Căpleni, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

6.  Proiect de hotărâre nr.31/2021 privind aprobarea  Planului anual de perfecționare 

profesională a 

 personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor 

locali 

 pentru anul 2021, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

7.  Proiect de hotărâre nr.32/2021 privind acordul Consiliului Local Căpleni pentru depunerea 

Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor" - Submasura 15.1 - "Plăți pentru angajamente de 

silvomediu" PNDR 2014-2020, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

8. Informații. 

 

 


