
Proces verbal Nr.979 

 

Încheiat astăzi 16 iunie 2021 la şedinţa ordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

 

 

 Consiliul Local al comunei Căpleni a fost convocat pentru şedinţa ordinară în data de  16 iunie 

2021   ora 20.00, prin dispoziţia primarului nr.86/11.06.2021, invitația s-a transmis consilierilor în data de 

11.06.2021. 

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

procesului verbal de afişare nr.6/09.05.2021  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 20.00  în Sala de ședință a primăriei comunei Căpleni. 

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

primarul comunei Căpleni și d-na Csizmar Erika, secretar general al comunei Căpleni. 

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

Căpleni din data de  16 iunire 2021.  Sunt prezenţi: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz 

Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, 

Tabori Francisc-Robert, Heveli Jozsef și  Szilágyi Sylven-Teofil. Lipsește nemotivat Posz Attila. 

Ședinţa este statutară.   

D-na secretar:  Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 15 mai.2021? Nu sunt.  Cu 

12 voturi se aprobă. Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 11 iunie 2021 ? Nu 

sunt.  Cu 12 voturi se aprobă. 

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

1. Proiect de hotărâre nr.27/2021 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.28/2021  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.29/2021 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.30/2021 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.31/2021 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.32/2021 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. Informații. 

 

Dl primar: propun suplimentarea proiectului ordinii de zi cu: 

- Proiect de  Hotărâre privind 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” 

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

Cu 12 voturi se aprobă.  

 



Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.27/2021 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. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.27/2021 

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, 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.28/2021 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. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social 

culturale, culte:  Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.28/2021 

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. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.29/2021 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. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.29/2021 

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.  

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.30/2021 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. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. Dl consilier Heveli Jozsef nu 



participă la vot, fiind în situație de conflict de interese.  

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi); 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 11 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Szilágyi 

Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.30/2021 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. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.31/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor 

informale pe raza comunei Căpleni, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Dl consilier Tillinger Ferencz dorește să reprezinte societatea civilă. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.31/2021 

privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza comunei 

Căpleni, Votat cu 12 voturi, Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 

voturi); 

 

Punctul 6 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.32/2021 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. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.32/2021 

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. 

 

Punctul 7 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.33/2021 privind 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”, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul 

comunei Căpleni. 

Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi 

urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este de două treimi din numărul consilierilor 

locali în funcție (9 voturi). 

 Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert,  Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.33/2021 

privind 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”. 

 



Punctul 8 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Pentru modernizarea garajului am primit oferte. În urma creșterii 

prețurilor suma de 275.000 lei alocată pentru această lucrare trebuie majorată cu 60.000-70.000 lei, 

propun de la centrul recreative, rog acord de principiu. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: dacă vor mai fi creșteri de preț? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Ofertele sunt din luna februarie, creșterile de preț la material lemnos au 

fost de 50%, 

Dl consilier Mánc Tihamér: ofertele au fost întocmite eronat,  

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot acordul de principiu pentru majorare: 12 

voturi pentru. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: problema parcării în cimitir. Dl preot Asztrik Sandor a venit cu 

propunerea construirii unei parcări și poartă, pavajare. Ofertă de preț este în sumă de 275.000 lei, sigur nu 

avem la dispoziție această sumă. Solicită acordul de principiu. După rectificarea bugetului local am aloca 

sumă pentru finanțări nerambursabile pentru unitățile de cult, ar depune proiect. 

Dl consilier Heveli Jozsef: important este parcarea, poartă există. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: pavajul este scump, nu pputem găsi o soluție mai ieftină? 

Dl consilier Mánc Tihamér: investiție pe terenul altora, drumul spre Caritas trebuie asfaltat, pe ambele 

părți al drumului am putea construi parcări, și am putea dirija circulația pe un singur sens măcar în data de 

1 noiembrie. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: totul depinde de calitate și de preț 

Dl consilier Mánc Tihamér: terenul de joacă este frumos, părinții ar dori WC mobil. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: temporar ofer folosirea grupului sanitar de la căminul cultural. 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot acordul de principiu pentru parcare: 12 voturi 

pentru. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Combaterea aeriană a țânțarilor sau terestră 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: supun la vot combaterea aeriană: 4 voturi,, amânarea 

alegerii variantei de combatere 8 voturi. Vom reveni. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: referitor la organizarea unei manifestări de atelaj, organizatorii ar dori 

în ziua de 14 august. 

Dl consilier Heveli Jozsef: va fi campionatul de fotbal. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: vineri va fi expoziție de liliaci. 

Dl consilier Heveli Jozsef: Am primit sesizări cu privier la vizibilitatea redusă la trecerile de nivel la căile 

ferate. Să luați măsuri. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: sunt numeroase cereri depuse pentru cumpărarea/concesionarea 

terenurilor din ferma Cuba. Ar fi benefic scoaterea acestora din zona inundabilă.  

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: să fie respectate prevederile legale 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: lucrarea de modernizarea strada Maghiara este pe SICAP, se pot 

depune oferte până la data de 28.06.2021. 

Dl consilier Mánc Tihamér: curtea școlii de la nr.491 să fie curățată, iarba cosită 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: din cauza lipsei de forță de muncă  lucrarea este întârziată. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: care este problema cu organizarea evenimentelor familiale? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: trebuie găsită o modalitate corespunzătoare pentru ambele părți. 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: referitor la utilizarea mașinii de serviciu după program 

normal de lucră vă aduc la cunoștință că, în timpul concediului de odihnă al d-lui Zahari Lóránt-Antal, le-

am preluat atribuțiile. Totodată rog acord de principiu pentru executarea lucrărilor de curățare a șanțului 

din zona Maghiară până la Szitya. Cu 12 voturi se aprobă. 

Dl președinte de ședință Csizmár Antal-Tamás: Vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar închise 

lucrările şedinţei ordinare al Consiliului local Căpleni de azi 16 iunie 2021.  

 

 

 

                 Preşedinte de şedinţă               Secretar               

                                   Csizmár Antal-Tamás                   Csizmar Erika  

 

 


