
REGISTRU EVIDENȚĂ HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN/CONSILIILE LOCALE DIN JUDEȚUL SATU MARE 

 

Nr. 

Crt. 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

CONSILIUL 

LOCAL 

NUMĂRUL ȘI 

DATA ADOPTĂRII 

HOTĂRÂRII 

DENUMIREA / OBIECTUL 

ACTULUI 

FELUL 

ȘEDINȚEI 

(ordinară, 

extraordinară, de 

îndată) 

1.  CĂPLENI 1/27.01.2021  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020 ordinară 

2.  CĂPLENI 2/27.01.2021 

privind însușirea în domeniul public al comunei Căpleni a imobilului - teren în suprafață 

de 1375 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.518/2, categorie de folosință 

drum, în natură strada ”Sport” 

ordinară 

3.  CĂPLENI 3/27.01.2021 
aprobarea Actului adiţional nr. 10  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 
ordinară 

4.  CĂPLENI 4/27.01.2021 
aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Căpleni 
ordinară 

5.  
CĂPLENI 

5/12.02.2021 
privind  aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie  
„ Modernizare strada Maghiară în comuna Căpleni, jud. Satu Mare” 

extraordinară 

6.  

CĂPLENI 

6/12.02.2021 

aprobarea unui acord de principiu pentru întocmirea documentației de Studiu energetic denumit: 

„ Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
la școală și/sau la grădiniță” 

extraordinară 

7.  
CĂPLENI 

7/12.02.2021 
aprobarea unui acord de principiu pentru  întocmirea proiectului „ Construire Centru Recreativ 

Căpleni” — fazele: SF, DTAC, PT  

extraordinară 

8.  
CĂPLENI 

8/12.02.2021 
aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate „Modernizare Școala cu clasele I-VIII Fényi István 

nr.98 Căpleni” 

extraordinară 

9.  
CĂPLENI 

9/12.02.2021 
aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru „Modernizare Dispensar nr.654 P+1” 

 

extraordinară 

10.  
CĂPLENI 

10/19.02.2021 
aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 

2020 

extraordinară 

11.  

CĂPLENI 

11/19.02.2021 

asocierea comunei Căpleni cu alte unități administrativ-teritoriale în cadrul ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ A COMUNELOR SĂTMĂRENE ACSA, modificarea 

Statutului și abrogarea Actului constitutiv ale acestei asociații de utilitate publică 
 

extraordinară 

12.  

CĂPLENI 

12/20.04.2021 

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 

ordinară 

13.  

CĂPLENI 

13/20.04.2021 

aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția datelor în cadrul Primăriei 

comunei Căpleni 

 

ordinară 



14.  

CĂPLENI 

14/20.04.2021 

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” 

ordinară 

15.  
CĂPLENI 

15/20.04.2021 
stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a 50 

respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă 

ordinară 

16.  
CĂPLENI 

16/20.04.2021 indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 
ordinară 

17.  
 

17/20.04.2021 
modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020 

ordinară 

18.  
CĂPLENI 

18/20.04.2021 aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
ordinară 

19.  

CĂPLENI 

19/20.04.2021 

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 

ordinară 

20.  

CĂPLENI 

20/20.04.2021 

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 

ordinară 

21.  

CĂPLENI 

21/20.04.2021 

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 

ordinară 

22.  

CĂPLENI 

22/11.05.2021 

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” 

ordinară 

23.  
CĂPLENI 

23/11.05.2021 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021 
ordinară 

24.  
CĂPLENI 

24/11.05.2021 
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  

 

ordinară 

25.  

CĂPLENI 

25/11.05.2021 

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 

ordinară 

26.  

CĂPLENI 

26/11.06.2021 

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 

de îndată 

27.  
CĂPLENI 

27/16.06.2021 
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al comunei Căpleni pe 

ordinară 



anul 2021 

28.  

CĂPLENI 

28/16.06.2021 

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 

ordinară 

29.  

CĂPLENI 

29/16.06.2021 

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 

ordinară 

30.  
CĂPLENI 

30/16.06.2021 
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 

ordinară 

31.  
CĂPLENI 

31/16.06.2021 
constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza comunei 

Căpleni 

ordinară 

32.  
CĂPLENI 

32/16.06.2021 
aprobarea  Planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor locali pentru anul 2021 

ordinară 

33.  

CĂPLENI 

33/16.06.2021 

însușirea în domeniul public al comunei Căpleni a imobilului - teren în suprafață de 2360 

mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-

construcții, în natură ”Zonă de agrement” 

ordinară 

34.  
CĂPLENI 

34/15.07.2021 modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 
ordinară 

35.  
CĂPLENI 

35/15.07.2021 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2021 
ordinară 

36.  
CĂPLENI 

36/15.07.2021 
modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020 

ordinară 

37.  
CĂPLENI 

37/15.07.2021 
prelungirea contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui Dr. Simonka Csongor, 

medic stomatolog 

ordinară 

 

 


