
  ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI CĂPLENI 

JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

I N V I T A Ţ I E 

 

Stimata doamna/Stimate domnule consilier  

 

 În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Căpleni  vă invită la ședința 

ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 19 

octombrie 2021, la ora 18.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 17 -a ședințe din cel de-al 8 -

lea  mandat al consiliului local: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.45/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în 

Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.46/2021 privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

3. Proiect de hotărâre nr.47/2021 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 

Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

4. Proiect de hotărâre nr.48/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economic pentru obiectivul de 

investiții „Modernizarea străzilor din Comuna Căpleni”, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

5. Proiect de hotărâre nr.49/2021 privind declararea ca fiind de utilitate publică lucrarea de construcție: 

„Centru recreativ, sat Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare”, și schimbarea destinației spațiului verde 

pe care se execută lucrarea de construcție, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

6. Proiect de hotărâre nr.50/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul 

III 2021, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

7. Proiect de hotărâre nr.51/2021 privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

8. Proiect de hotărâre nr.52/2021 privind închirierea prin licitatie publică a  imobilului compus din teren 

intravilan în suprafaţă totala de  ….. mp domeniul public al comunei Căpleni, inscris in CF, nr. ……… 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

9. Proiect de hotărâre nr.53/2021 pentru aprobarea Statutului comunei Căpleni și a Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

10. Proiect de hotărâre nr.54/2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a  mijlocului fix 

„Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4x4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea 

acestuia, 

 Materialele aferente ședintei consiliului local s-au transmis electronic. Puteți să formulați 

amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi și să le 

transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică: capleni@cjsm.ro. 

Materialele pot fi consultate pe http://www.capleni.ro/?page_id=185. 

 

 

 

                        Primar 

                                                                                                Megyeri Tamás-Róbert 

   

 

Căpleni,  15 octombrie 2021.-          
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