
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

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 

 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  _____2021.- 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 49/14.10.2021 inițiat de Primarul comunei Căpleni prin care propune 

declararea lucrării de construcție: „ Centru recreativ, sat Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare”, de 

utilitate publică și schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrarea de construcție 

- raportul nr. 73/14.10.2021 întocmit de secretarul general, prin care care propune 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, 

- avizul comisiei speciale pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr., 

 În baza prevederilor:  

- art.18 alin.(4) ÷ (6) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi  din 

intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.1 și art.2 lit.j) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara  

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap.II, Secțiunea 2, art.16 alin.(2) din H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.f) și alin.(14)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.-1.- Se declară de utilitate publică de interes local lucrarea de construcție: „Centru recreativ, 

sat Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare”, executată pe o suprafață de 2360 mp, teren intravilan, 

domeniu public al comunei Căpleni, situat în sat Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare. 

  

Art.-2.- (1) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrarea de 

construcție: „Centru recreativ, sat Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare” fără diminuarea spațiului 

verde existent. 

(2) În vederea evitării diminuării spațiilor verzi pe U.A.T. comuna Căpleni, se oferă la 

schimb teren în suprafață de 3000 mp din lotul 1, categorie de folosință curți-construcții, în intravilan, din 

suprafața totală de 5663 mp, înscris în CF nr.227, localitate Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare, 

conform documentației anexate. 

 

Art.-2.- Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. 

 

Art.-3.-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut 

de lege, către:  

− Primarul comunei Căpleni, 



− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,  

− Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane   

 

Art.-4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

  

 

                                Căpleni, 14 octombrie 2021.-  
 

 
    Iniţiator      Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                    Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.49/14.10.2021 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul 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 

 

 

Având în vedere prevederile:  

- art.18 alin.(4) ÷ (6) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi  din 

intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.1 și art.2 lit.j) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara  

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap.II, Secțiunea 2, art.16 alin.(2) din H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.f) și alin.(14)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Respectând prevederile art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

            Megyeri Tamás-Róbert 

                    Primarul comunei Căpleni 

 

  

 

 

 

 



 

 

Primăria comunei Căpleni 

Secretar  

Nr.73/14.10.2021 
 

 

 

 

 

 

 

Raportul Compartimentului de specialitate 

asupra proiectului 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 

 

 

  

Ţinând cont de  prevederile  

- art.18 alin.(4) ÷ (6) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi  din 

intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.1 și art.2 lit.j) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara  

realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap.II, Secțiunea 2, art.16 alin.(2) din H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.f) și alin.(14)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constat că proiectul de hotărâre se 

încadrează în prevederile legale și propun spre aprobare. 

 

 

  

      Secretar 

             Csizmar Erika  


