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A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, republicată, se aduce la cunoştinţă publică, că în 

luna iunie 2021 urmează să se supună dezbaterii autorității publice locale deliberative, 

următoarele proiecte de acte normative:  

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, 

 

 Proiectele de hotărâri enunţate mai sus vor fi postate  începând cu data de 10.05.2021  

pe site-ul  www.capleni.ro, și se vor afișa la avizierul Primăriei comunei Căpleni. 

 Persoanele interesate pot transmite pe adresa de e-mail secretar@capleni.ro sau pot 

depune în scris la dna Ionucz Gabriela-Izolda - persoana responsabilă cu aplicarea Legii 



nr.52/2003, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor 

normative, în termen de 10 zile de la postare respectiv afișare a proiectelor în cauză. 
  
 
 
 

            PRIMAR 

               MEGYERI TAMÁS-RÓBERT 

 


