
Proces verbal Nr.1162 

 

Încheiat astăzi 15 iulie 2021 la şedinţa ordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

 

 

 Consiliul Local al comunei Căpleni a fost convocat pentru şedinţa ordinară în data de  15 iulie 2021   

ora 20.00, prin dispoziţia primarului nr.101/09.07.2021, invitația s-a transmis consilierilor în data de 

09.07.2021. 

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

procesului verbal de afişare nr.7/17.06.2021  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, d-na Csizmar Erika, secretar general al comunei Căpleni și Gozner Maria 

Terezia, consilier-contabil. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: propun de președinte de ședință pe dl consilier Gal Zoltan.  

Dl consilier Gal Zoltan: propun de președinte de ședință pe dl consilier Posz Attila. 

D-na secretar: supun la vot prima propunere: cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, se aprobă. 

Dl președinte de ședință Gal Zoltan: Declar deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local Căpleni din data 

de  15 iulie 2021.  Sunt prezenţi: Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, 

Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc 

Robert și  Szilágyi Sylven-Teofil. Lipsește nemotivat Kánya Zsolt-Albert și Heveli Jozsef. Ședinţa este 

statutară.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 16 iunie 2021 ? Nu sunt.  Cu 

11 voturi se aprobă. 

Dl președinte de ședință Gal Zoltan: supun la vot ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr.34/2021 privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.35/2021  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul II 2021, 

    inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

3. Proiect de hotărâre nr.36/2021 privind modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind  aprobarea utilizării 

excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020   

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

4. Proiect de hotărâre nr.37/2021 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui 

Dr. Simonka Csongor, medic stomatolog 

   inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

5. Informații. 

 

Cu 11 voturi se aprobă.  

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de nr.34/2021 privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli 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 consilier Mánc Tihamér: unde vor fi amplasate mesele de TEQBALL? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:propun în curtea Sălii de sport, dar rog comisia de sport să stabilească 

locul final, precum și un preț simbolic pentru folosirea acestora. 

Dl consilier Mánc Tihamér: dacă nu putem realiza în centrul recreativ terenul de sport cu gazon 

artificial ne mulțumim cu cele două mese de TEQBALL. 

Dl consilier Fleisz Tamás: sunt două lucruri distincte. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: propun 70.000 lei pentru amenajarea drumurilor agricole. 



Buldoexcavatorul necesită reparații costisitoare. Întrebarea este să-l reparăm sau să cumpărăm unul nou? 

Posibilitate de accesare prin fonduri europene momentan nu există. 

Ne-am interesat în localitățile învecinate, este preferat marca JCB, preț 71.000 euro fără TVA. 

Dl consilier Tabori Francisc Robert: anul trecut am cheltuit 20.000 lei pentru reparații. 

Dl consilier Mánc Tihamér: cum funcționează noul tractor? 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: foarte bine, utilajul pentru cosit este la reparație. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: PUZ-ul pentru Centrul recreativ merge încet, am putea separa de acolo 

suma pentru buldo și ar mai rămâne și pentru teren de fotbal cu gazon artificial.Rog acordul prealabil 

pentru achiziționare respectiv procurarea ofertelor de preț. 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ( Mánc 

Tihamér și Tabori Francisc)  

Dl președinte de ședință Gal Zoltan: Supun la vot proiectul de hotărâre nr.34/2021.  

Cu 11 voturi pentru: Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, 

Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc Robert și  Szilágyi Sylven 

Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.34/2021 privind modificarea  

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.35/2021  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul II 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 Gal Zoltan: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 11 voturi pentru: Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, 

Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc Robert și  Szilágyi Sylven 

Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.35/2021 privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2021 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.36/2021 privind modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind  aprobarea utilizării 

excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020, 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 Gal Zoltan: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 11 voturi pentru: Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, 

Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc Robert și  Szilágyi Sylven 

Teofil,, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.36/2021 privind modificarea HCL 

nr. 17/20.04.2021 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Căpleni în anul 2020. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.37/2021 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui 

Dr. Simonka Csongor, medic stomatolog, 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 Gal Zoltan: Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 11 voturi pentru: Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, 

Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc Robert și  Szilágyi Sylven 

Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.37/2021 privind prelungirea 

contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui Dr. Simonka Csongor, medic stomatolog. 

  

 



Punctul 5 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- În luna decembrie am prezentat posibilitatea „extinderii rețelei de gaz, dar este necesar întabularea 

drumurilor, terenurilor în cauză”. Am reușit întabularea, dar sunt locuitori interesați care, pe cont propriu, 

au solicitat aceasta. Nu se știe perioada de răspuns. Să începem extinderea pe strada către stadion, sau 

așteptăm inițierea din partea celor 2 proprietari. 

Dna contabil Gozner Maria-Terezia: rețeaua de gaz trebuie preluată de la asociație, numai după acesta 

putem solicita extinderea. 

- În data de 01.08.2021 dorim organizarea Ceremoniei de conferire a titlului CETĂȚEAN DE ONOARE 

Domnului Tempfli Imre. Rog prezența. 

- Ofertele pentru modernizarea străzii Maghiara au fost eronate, din nou este publicat pe SICAP, termenul 

de depunere a ofertelor este 30.07.2021. 

- În grădinița de copii lucrările sunt în curs. 

- Am revenit la modul de combatere a țânțarilor. 

 Dl consilier Tabori Francisc-Robert: propun combaterea terestră. Cu 11 voturi se aprobă. 

- Am dotat sala de ședință cu un candelabru adecvat precum și cu un aparat de aer condiționat. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: dorim extinderea rețelei de canalizare la terenul de sport respectiv în 

cartierul romilor. Am făcut măsurători cu dl ing Ulmer Ede în vederea identificării așezării informale        

(cartierul romilor). 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: au fost trei scurgeri de apă. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: mulțumiri APASERV-ului pentru inytervenția rapidă 

 

Dl președinte de ședință Gal Zoltan: Vă mulţumesc pentru prezenţă şi declar închise lucrările şedinţei 

ordinare al Consiliului local Căpleni de azi 15 iulie 2021.  

 

 

 

                 Preşedinte de şedinţă               Secretar               

                                             Gal Zoltan                           Csizmar Erika 

 

 


