
     
ANEXA Nr. 1 

     
     

Statutul comunei Căpleni, județul Satu Mare 

CAPITOLUL I 

Prezentarea generala a unitatii administrativ-teritoriale 

     
         Art. 1. - (1) Comuna Căpleni este: 

         a) persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu; 
         b) subiect juridic de drept fiscal; 

         c) titulara a drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care    apartin domeniului public si privat al acesteia, precum si din raporturile cu alte 

persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. 
         (2)Comuna Căpleni, județul Satu Mare, are sediul social in comuna Căpleni, la adresa: 

447080 Căpleni, nr.619, județul Satu Mare, precum si codul de inregistrare fiscala 3963625 

         (3)Insemnele specifice ale comunei Căpleni sunt: 
         a)stema, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. ...-... , al carei model este prevazut in anexa 

nr. 1.a la prezentul statut; 
   b)steagul, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. ...-..., al carui model este prevazut in anexa nr. 

1.b prezentul statut; 
         c)imnul, aprobat prin Hotararea Consiliului Local/Judetean al ........................-

......................... , al carui text si muzica sunt prevazute in anexa nr. 1.c la prezentul statut. 
 

         Art. 2. - (1)Comuna Căpleni, județul Satu Mare, are resedinta in localitatea Căpleni. 
            (2) 

 Comuna Căpleni, județul Satu Mare se delimiteaza din punct de vedere teritorial ........ 

____ 

         1 Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului 

Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru municipii, orase si 

comune se va preciza si judetul pe raza caruia se regaseste unitatea administrativ-teritoriala 

respectiva. 

         (3)..................... (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) ......................................... 1 

are in componenta un numar de ........ localitati, dintre care ..... localitati urbane si ..... localitati 

rurale, dupa caz, care sunt amplasate dupa cum urmeaza ............ . 

____ 

         1 Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului 

Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru municipii, orase si 

comune se va preciza si judetul pe raza caruia se regaseste unitatea administrativ-teritoriala 

respectiva. 

         (4)Comuna Căpleni, județul Satu Mare, potrivit legislatiei privind amenajarea teritoriului 



national, are rangul IV. 

         (5)Prezentarea grafica si descriptiva, respectiv suprafetele intravilanului si extravilanului pe 

fiecare dintre localitatile mentionate la alin. (3) sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentul statut. 

         Art. 3. - (1 Comuna Căpleni, județul Satu Mare,  dispune de o retea hidrografica formata 

din: raul Crasna, lacuri, mlastini sau ape subterane, dupa caz. 

             (2)Pe teritoriul comunei Căpleni, județul Satu Mare, dupa caz, se regasesc o flora si fauna 

diverse. 

         (3 Comuna Căpleni, județul Satu Mare, dispune de o mare diversitate de soluri. 

         (4)Resursele de subsol ale comunei Căpleni, județul Satu Mare, sunt formate din: 
         a) resurse de apa termominerala, dupa cum urmeaza ......; 

         b) resurse de hidrocarburi, petrol si gaze asociate; 
         c) alte resurse. 

         (5)Denumirea si lungimea raurilor, lacurilor, mlastinilor sau apelor subterane, denumirea 

faunei si florei de pe raza teritoriala a comunei Căpleni, județul Satu Mare, se regasesc in anexa 

nr. 3 la prezentul statut. 

            Art. 4. - Comuna Căpleni, județul Satu Mare, s-a infiintat in anul .......... . 
             (2)Prima atestare documentara a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, a fost in1212. 

         7 Se va prezenta data la care a fost atestara documentar localitatea; 

         (3)Evolutia istorica a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se regaseste in anexa nr. 4 la 

prezentul statut. 

         Art. 5. - (1)Populatia Comunei Căpleni, județul Satu Mare, numara 3031 locuitori8. 

         8 Se va completa cu numarul populatiei totale potrivit datelor Institutului National de 

Statistica cu privire la ultimul recensamant al populatiei si locuintelor; 
         (2)Componenta si structura populatiei Comunei Căpleni, județul Satu Mare, defalcate 

inclusiv pe localitati componente, se regaseste in anexa nr. 5 prezentul statut. 

         (3)Aspectele privind numarul populatiei se actualizeaza in urma recensamantului in vederea 

respectarii dreptului cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba lor materna 

in relatia cu administratia publica locala si cu serviciile deconcentrate. 
     

CAPITOLUL II:Autoritatile administratiei publice locale 

     
   Art. 6. - (1)Autoritatile administratiei publice locale sunt: 
a)Consiliul Local al Comunei Căpleni, județul Satu Mare, reprezinta autoritate deliberativa de la 

nivelul Comunei Căpleni, județul Satu Mare. Consiliul Local al comunei Căpleni este format din 

13 membri; 
   b) primarul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, ca autoritate executiva; 

c)La nivelul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, consiliul local a ales un viceprimar,  numele 

acestuia fiind CSIZMÁR ANTAL-TAMÁS. 

   (2) Apartenenta politica a consilierilor locali este urmatoarea 9 U.D.M.R.și 4 P.C.M.-M.P.P. 

   (3)Constituirea Consiliului Local al Comunei Căpleni s-a constatat prin Ordinul prefectului 

judetului Satu Mare nr. 308 din 23.10.2020. 

   (4)Componenta nominala, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor alesilor locali, 

precum si apartenenta politica a acestora, incepand cu anul 1992, sunt prevazute in anexa nr. 6.a 

la prezentul statut, respectiv in anexa nr. 6.b la prezentul statut, dupa caz. 

   Art. 7. - (1)Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a conferi si retrage titlul de 



cetatean de onoare persoanelor fizice romane sau straine pentru Comuna Căpleni, județul Satu 

Mare. 

   (2)Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiica al/a 

Comunei persoanelor fizice romane sau straine pentru Comuna Căpleni, județul Satu Mare. 

   (3)Criteriile potrivit carora autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a conferi si 

retrage titlul de cetatean de onoare persoanelor fizice romane sau straine, precum si procedura 

aplicabila pentru acordarea titlului si certificatului de fiu/fiica al/a comunei  Căpleni se regasesc 

in anexa nr. 7 la prezentul statut. 
     

CAPITOLUL III 

Cai de comunicatii 

     
     
   Art. 8. - (1)Raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare,  este tranzitata, dupa caz, de 

una sau mai multe dintre urmatoarele retele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I - Retele de transport, 

cu modificarile si completarile ulterioare: 
   a) reteaua rutiera; 

   (2)Reteaua de transport prevazuta la alin. (1) lit. a) este formata, potrivit Ordonantei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, din drumuri de interes national, drumuri de interes judetean si drumuri de interes 

comunal si poduri, dupa caz, astfel cum sunt prezentate in anexa nr. 8.a la prezentul statut13. 

_____ 

   13 In anexa nr. 8.a se va completa, daca este cazul, denumirea si lungimea drumurilor de 

interes national, respectiv: autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri 

nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri de interes judetean, drumuri de 

interes local respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, strazi si poduri noi, dupa caz, care se 

afla pe raza teritoriala a judetului/municipiului/orasului/comunei ........ . 
     

CAPITOLUL IV 

Principalele institutii care isi desfasoara activitatea  

pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale 

     
     
   Art. 9. - (1)Reteaua scolara de la nivelul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, potrivit Legii 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde numarul total 

de unitati de invatamant de stat si particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate sa 

functioneze provizoriu, numarul total al unitatilor de invatamant preuniversitar, infiintate in 

structura universitatilor de stat, si numarul total al furnizorilor de educatie autorizati sa 

functioneze provizoriu.     

   (2)Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, isi desfasoara activitatea un numar 

total de 1 unitati de invatamant de stat si particular preuniversitar. 

   (4) Unitatile de invatamant si furnizorii de educatie prevazuti la alin. (1), sunt prezentate in 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

   (5) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, sustine unitatile de invatamant si furnizorii de educatie 



prevazuti la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
   Art. 10. - (1)Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, isi desfasoara activitatea 

...... (numar) ..... de institutii de cultura. 

   (2) Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se organizeaza .... (numar) ....... 

de .... manifestari culturale14 

   14 Prin manifestare culturala se au in vedere festivaluri nationale/internationale, initiative 

culturale publice etc. 

   (3)Tipul si denumirea institutiilor de cultura ori tipul si denumirea manifestarilor culturale se 

regasesc in anexa nr. 9 la prezentul statut. 

   (4) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, participa la finantarea manifestarilor culturale de la 

bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, contracte cu 

tertii, dupa caz, potrivit legii. 
   Art. 11. - (1)Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se asigura una sau mai 

multe dintre urmatoarele forme de asistenta medicala, dupa caz: 
   a) asistenta medicala comunitara; 
     

   (2) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, participa la finantarea activitatilor de asistenta de 

sanatate publica de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile si 

nerambursabile, contracte cu tertii, dupa caz, potrivit legii. 

   (3)Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza, daca este cazul, prin: 

   a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie si de alte specialitati, centre de 

diagnostic si tratament, centre medicale, centre de sanatate, laboratoare, precum si prin alte 

unitati sanitare publice si private, dupa caz; 

   (4) Lista cu numarul si denumirea unitatilor prin care se asigura asistenta medicala sunt 

prezentate in anexa nr. 9 la prezentul statut. 

   Art. 12. - (1)Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se asigura servicii 

sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

   (2) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, asigura cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale 

prevazute la alin. (1). 

   (3)Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Căpleni, județul Satu Mare, se 

regaseste in anexa nr. 9 la prezentul statut. 

   Art. 13. - (1)Pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare,  isi desfasoara 

activitatea, daca este cazul, .............. (numar) ............ institutii de presa in domeniul presei scrise, 

media on-line si/sau, dupa caz, media audiovizual. 

   (2)Lista cu denumirea institutiilor de presa prevazute la alin. (1) se regaseste in anexa nr. 9 la 

prezentul statut. 

   Art. 14. - (1)Pe raza teritoriala a ...................... (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) 

.................................. 1 isi desfasoara activitatea, daca este cazul, ........ (numar) .......... de cluburi 

ale copiilor, cluburi sportiv-scolare ori cluburi studentesti, cluburi/asociatii sportive, dupa caz. 

_____ 

   1 Se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului 

Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru municipii, orase si 

comune se va preciza si judetul pe raza caruia se regaseste unitatea administrativ-teritoriala 



respectiva. 

   (2)Lista cu denumirea cluburilor prevazute la alin. (1) se regaseste in anexa nr. 9 prezentul 

statut. 
     

CAPITOLUL V 

Functiuni economice ale unitatii administrativ-teritoriale 

     
     
   Art. 15. - Principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din sectorul 

secundar si tertiar, precum si din agricultura sunt prevazute in anexa nr. 10 la prezentul statut. 
     

     

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale 

     

     
   Art. 16. - (1)Patrimoniul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, este compus din bunurile 

mobile si imobile care apartin domeniului public si domeniului privat al Comunei Căpleni, 

județul Satu Mar, precum si din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial. 

   (2)Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, intocmit si 

atestat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. ....../Hotararea Consiliului Local nr. ......, in 

conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se gaseste in anexa nr. 11 la 

prezentul statut. 

   (3)Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se 

actualizeaza ori de cate ori intervin evenimente de natura juridica si se publica pe pagina de 

internet a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, in sectiunea dedicata acestui statut. 

     

CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

     
     
   Art. 17. - Serviciile comunitare de utilitati publice furnizate la nivelul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare, sunt, dupa caz: 

   a) serviciul public de alimentare apa si canalizare, furnizat de SC APASERV SATU MARE 

SA; 
   b) serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, dupa caz, furnizat de 

............... (numele operatorului) ...............................; 
   c) serviciul public de salubrizare, furnizat de S.C. IERUL TIREAM S.R.L.; 

   d) serviciul public de iluminat; 

   e) alte servicii publice .......................................... (denumirea serviciului public precum si 

numele operatorului/operatorilor, dupa caz) ............................. . 
   Art. 18. - Transportul si distributia energiei electrice de pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare, sunt furnizate de ........................... (numele operatorului/operatorilor) 

................ . 



   Art. 19. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu 

Mare, este asigurata de: ................. (numele operatorului/operatorilor) ....................................... . 

   Art. 20. - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Căpleni, județul 

Satu Mare, este furnizat de: .................... (numele operatorului/operatorilor) 

...................................., daca este cazul. 

     

CAPITOLUL VIII 

Atribuirea si schimbarea denumirilor de strazi, 

 piete si de obiective de interes public local 

     
     
   Art. 21. - (1)Comuna Căpleni, atribuie sau schimba denumirile de: strazi, piete si de obiective 

de interes public local, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in subordinea 

sa, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

   (2) In situatia in care, prin proiectele de hotarari ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca 

denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 

alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotarari vor putea fi adoptate numai 

dupa ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana, respectiv a 

municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

   (3) Schimbarea denumirilor institutiilor publice si a obiectivelor de interes judetean, se face 

prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul consiliului local pe al carui teritoriu administrativ 

sunt amplasate institutiile si obiectivele in cauza, in conformitate cu prevederile Ordonantei 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari 

prin Legea nr. 48/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

     

     

CAPITOLUL IX 

Societatea civila, respectiv partidele politice,  

sindicatele, cultele si organizatiile nonguvernamentale 

care isi desfasoara activitatea in unitatea administrativ-teritoriala 

     

     
   Art. 22. - (1 Comuna Căpleni, județul Satu Mare, realizeaza un cadru de cooperare sau asociere 

cu organizatii neguvernamentale, asociatii si cluburi sportive, institutii culturale si artistice, 

organizatii de tineret, in vederea finantarii si realizarii unor actiuni sau proiecte care vizeaza 

dezvoltarea comunitatii. 

   (2) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, acorda o atentie deosebita proiectelor culturale si 

educative cu caracter local, regional, national, european si international, care se incadreaza in 

strategia de dezvoltare a unitatii administrativ - teritoriale. 

   (3) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, poate acorda finantari nerambursabile de la bugetul 



local, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (4)Lista cu denumirea principalelor organizatii neguvernamentale care isi desfasoara activitatea 

pe raza teritoriala a Comunei Căpleni, județul Satu Mare, se regaseste in anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 
   Art. 23. - (1) Pe teritoriul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, isi desfasoara activitatea ........ 

(numar) ........... de partide politice sau organizatii apartinand minoritatilor nationale, infiintate in 

conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

   (2) Lista partidelor politice care isi desfasoara activitatea in Comuna Căpleni, județul Satu 

Mare, se gaseste in anexa nr. 12 la prezentul statut. 

   Art. 24. - (1) Pe teritoriul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, isi desfasoara activitatea ..... 

(numar) ...... organizatii sindicale sau asociatii profesionale, dupa caz. 

   (2) Lista organizatiilor sindicale sau asociatiilor profesionale, dupa caz, care isi desfasoara 

activitatea in Comuna Căpleni, județul Satu Mare, se gaseste in anexa nr. 12 la prezentul statut. 
   Art. 25. - (1)In Comuna Căpleni, județul Satu Mare, isi desfasoara activitatea urmatoarele culte 

religioase:    Parohia Romano-Catolică, Parohia Reformată, Parohia Romana Unita cu Roma 

   (2)Lista cu denumirile lacaselor apartinand cultelor religioase prevazute la alin. (1) se regaseste 

in anexa nr. 12 la prezentul statut. 
     

     

CAPITOLUL X 

Participare publica 

     
     
   Art. 26. - Populatia din Comuna Căpleni, județul Satu Mare, este consultata si participa la 

dezbaterea problemelor de interes local sau judetean, dupa caz, astfel: 

   a) prin intermediul referendumului local, organizat in conditiile legii; 
   b) prin intermediul adunarilor cetatenesti organizate pe sate, in mediul rural, si pe cartiere 

si/sau zone ori strazi, in mediul urban, dupa caz; 

   c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

   d) prin participarea la sedintele consiliului local sau judetean, dupa caz; 
   e) prin alte forme de consultare directa a cetatenilor, stabilite prin regulamentul de organizare si 

functionare al consiliului. 

   Art. 27. - (1) In functie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare si validare 

a acestuia se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea si 

desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare sau ale Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

     
     
   Art. 28. - Comuna Căpleni, județul Satu Mare, se asociaza sau coopereaza, dupa caz, cu 

persoane juridice de drept public sau de drept privat romane sau straine, in vederea finantarii si 

realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local cu 

respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 



modificarile si completarile ulterioare. 
   Art. 29. – (1) Comuna Căpleni, județul Satu Mare, adera la asociatii nationale si internationale 

ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune. 

   (2) Lista cu denumirea infratirilor, cooperarilor sau asocierilor incheiate de Comuna Căpleni, 

județul Satu Mare, se regaseste in anexa nr. 13 la prezentul statut. 
   Art. 30. - Programele, proiectele sau activitatile, dupa caz, a caror finantare se asigura din 

bugetul local, prin care se promoveaza/consolideaza elemente de identitate locala de natura 

culturala, istorica, obiceiuri si/sau traditii, se regasesc in anexa nr. 14 la prezentul statut. 
     

     

CAPITOLUL XII 

Dispozitii tranzitorii si finale 

     
     
   Art. 31. - Anexele nr. 1-14 fac parte integranta din prezentul statut, aprobat prin Hotararea 

Consiliului Local nr. .... . 

   Art. 32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Căpleni, sau a 

anexelor acestuia se realizeaza numai prin hotarare a autoritatii deliberative. 

   Art. 33. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizeaza ori de cate ori intervin evenimente de 

natura juridica. 

   Art. 34. - Prezentul statut si anexele acestuia, cu exceptia celei prevazute la art. 33 se 

actualizeaza, in functie de modificarile si completarile aparute la nivelul elementelor specifice 

ale acestora, cel putin o data pe an. 
     

     

ANEXA nr. 1a 

     

   Modelul stemei ............ (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) ........... 

     

      NOTA: 
   In aceasta anexa se prevad descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei unitatii 

administrativ-teritoriale. 
     

ANEXA nr. 1b 

     

   Modelul steagului ........ (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) .......... 

   NOTA: 
   In aceasta anexa se prevad descrierea si semnificatiile insumate ale modelului steagului, 

precum si modalitatile de utilizare, conform prevederilor legale. 
     



ANEXA nr. 1c 

     

   Modelul imnului ......... (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) ........ 

   NOTA: 
   In aceasta anexa se cuprind: titlul, textul si muzica, precum si modalitatile de utilizare, conform 

prevederilor legale. 
     

     

ANEXA nr. 2 

     

   Prezentarea grafica si descriptiva, respectiv suprafetele intravilanului si a extravilanului pe 

fiecare dintre localitati 

    

   NOTA: 

   In aceasta anexa se cuprind prezentarea grafica si descriptiva, respectiv suprafetele 

intravilanului si a extravilanului pe fiecare dintre localitati. 
     

     

ANEXA nr. 3 
     

Hidrografia, flora, fauna si tipul solurilor 
de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale 

     
 

I.Hidrografia Comunei Căpleni, județul Satu Mare, este reprezentata, dupa caz, de urmatoarele 

rauri, lacuri etc. 
     

   a)Rauri 

   Raul Crasna, cu o lungime de 4,830 km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul Satu Mare. 

     

   b)Lacuri 

   Lacul kisgödrök, cu o lungime de 0,220 km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul Satu Mare.  

   NOTA:Se va completa de acele unitati administrativ-teritoriale a caror raza teritoriala este 

tranzitata de rauri, lacuri, mlastini sau ape subterane. 

     

    II.Flora Comunei Căpleni, județul Satu Mare,  este reprezentata, in principal, de urmatoarele 

specii de plante:traista ciobanului, părul ursuslui, coada calului, coada șoricelului, ciuboțica 

cucului, piciorul cocoșului, sulfina, sânzeana, cimbrișorul, lumânărica. 

 



   III.Fauna care traieste pe teritoriul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, este reprezentata, in 

principal, de urmatoarele specii:iepurele, căprioara, lupul, vulpea, cerbul, viezurele, veverița, 

fazanul, pițigoiul, mierla, ciocănitoare, gaița, uliul, cucuveaua, vrabia în ape întălnim cleanul, 

somnul, crapul, bibanul. 

 

     

ANEXA nr. 4 

   Datele privind infiintarea Comunei Căpleni, județul Satu Mare, prima atestare documentara, 

precum si evolutia istorica 

      Prima atestare docmentară a localității Căpleni datează din anul 1212, când așezarea aparținea 

domeniului neamului Kaplyon. Familiile nobiliare descendente:Károlyi, Vetési, Csomaközi și 

Bagosi au posedat localitatea pănâ spre sfârșitul secolului al XIV-lea, când Căpleniul a devenit 

proprietatea exclusivă a familiei Károlyi. Istoria localității este influențată de cea a orașului 

vecin, Carei, din care a și făcut parte oficial între anii 1969 și 1990. 

   Căpleniul a fost una dintre cele patru localități total depopulate, unde contele Károlyi a adus 

primii coloniști șvab în anul 1712. Multe dintre familiile de coloniști s-au mutat în alte sate, unii 

s-au întors în locurile de baștină, neadoptându-se la noile condiții de viață. În anul 1945, în urma 

deportării șvabilor în Uniunea Sovietică și ulterior, din cauza emigrărilor masive, comunitatea 

germană din Căpleni s-a diminuat drastic. 

    Cel mai important reper turistic al localității este complexul monastic ctitorit de familia 

Károlyi. În prima fază era o mănăstire de familie aparținănd neamului Kaplony, întemeiat, 

potrivit tradiției locale, în anul 1080. Prima mențiune a mănăstirii datează însă abia din anul 

1268, iar în secolul al XV-lea este amintită în sursele scrise ca nefuncțională. Alexandru Károlyi 

inițiază reconstruirea ansamblului mănăstiresc în secolul al XVIII-lea, preluat de ordinul 

franciscan. Cutremurul din anul 1834 a afectat grav biserica și clădirile anexe ale mănăștirii. 

Următoarea fază de reconstrucție a avut la bază planurile renumitului arhitect Miklós Ybl. 

Biserica reconstruită între 1841-1848 a fost resfințită cu hramul Sf. Anton. Complexul 

arhitectonic include și cripta familiei Károlyi, unde și-au găsit locul de odihnă veșnică 36 

membrii din familie. Dintre ei, probabil cel mai cunoscut este Alexandru Károlyi, inițiatorul 

tratativelor Păcii de la Satu Mare, una dintre  personalitățiile cele mai importante ale istoriei 

județului. 

     În 1999, în partea dinspre Carei a localității a fost construită o nouă biserică romano-catolică, 

închinată Sf.Iosif. Biserica reformată, cu arhitectură modernă, a fost construită în 2004, iar mica 

biserică folosită până atunci a fost demolată în 2006. În sat mai există și biserică greco-catolică. 

    Căpleniul este locul de naștere al lui istván Fényi(1919-2000), profesor, poet și traducător, al 

cărui nume a fost preluat de școala din comună. La fel ca în celelalte localități șvăbești, fanfara 

din Căpleni are un rol important în păstrarea tradițiilor zonei. În Căpleni funcționează și un 

telecentru, fiind catalizator al vieții comunitare. 

   NOTA:In aceasta anexa se vor prezenta informatii privind evolutia istorica a 

judetului/municipiului/orasului/comunei; evolutia istorica poate sa cuprinda si elemente de 

identitate de natura culturala, obiceiuri si/sau traditii. 



     

     

ANEXA nr. 5 

     

   Componenta si structura populatiei Comunei Căpleni, județul Satu Mare 

POPULATIA STABILA PE SEXE SI ETNIE (Date oficiale Institut Național de Statistică 2011) 

Populație ambele 

sexe 

Masculin Feminin Etnie 

   Români Maghiari Romi Germani Informație 

nedisponibilă 

3031 1456 1575 98 2707 123 74 29 

 

 

POPULATIA STABILA DE 10 ANI SI PESTE PE SEXE, DUPA NIVELUL DE EDUCATIE 

     
Popula 
ția stabilă 

de 10 ani 

și peste 

Superior Postliceal 

și de 

maiștri 

Secundar Primar Fără școală 

absolvită 

 Total Din care 

Universitar 

de licență 

 Total Superior Inferior 

(gimnazial) 
 Total Din care 

analfabete 

     Liceal  Profesional 

și de 

ucenici 

    

2739 138 126 33 2246 630 411 1205 296 26 3 

 

ANEXA nr. 6a 

     

   Componenta nominala, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor alesilor locali de la 

nivelul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, precum si apartenenta politica a acestora, incepand 

cu anul 1992 

PRIMAR 

     

   a)mandatul 1992-1996 

Nr. Nume si prenume Data nasterii Apartenenta Perioada 



crt. politica 

0 1 2 3 4 

1. TÖRÖK EMERIC 08.12.1946 FDG     23.02.1992-02.06.1996 

   b)mandatul 1996-2000 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     MANCZ DEZIDERIU     06.10.1957     U.D.M.R.     11.06.1996-04.06.2000 

   c)mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.  MANCZ DEZIDERIU     06.10.1957     U.D.M.R.     04.06.2000-05.07.2004 

   d)mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     LANG STEFAN     10.08.1955     FDG     20.06.2004-19.06.2008 

   e)mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     MOSDOCZI VILHELM     03.06.1967     PCM-MPP     15.06.2008-10.06.2012 

   f)mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     MOSDOCZI VILHELM     03.06.1967     PCM-MPP     10.06.2012-05.06.2016 

   g)mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     MOSDOCZI VILHELM     03.06.1967     PCM-MPP     05.06.2016-26.10.2020 

   h)mandatul 2020................... 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 



0 1 2 3 4 

1.     MEGYERI TAMAS-

ROBERT 

    

30.10.1979 
    UDMR     27.09.2000- 

     

     

ANEXA nr. 6b 

     

   Componenta nominala, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor alesilor locali de la 

nivelul Comunei Căpleni, județul Satu Mare, precum si apartenenta politica a acestora, incepand 

cu anul 1992 

     

I.CONSILIERI LOCALI 
     

   a)mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1. BALOGH ALEXANDRU         02.01.1950     UDMR     12.03.1992-14.06.1996 

2. FLEISZ IMRE     27.06.1955     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

3. HERMAN BARNA-ȘTEFAN     27.06.1952     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

4. BELENYI ȘTEFAN     21.01.1955     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

5. ALTFATER DEZIDERIU 24.08.1927     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

6. KIND VASILE 24.01.1961     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

7. CZILLI IOSIF 23.02.1950     FARA  12.03.1992-14.06.1996 

8. ZUMBIL LUDOVIC 10.10.1936     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

9. HEVELI PETER 01.04.1943     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

10. RITLI ANTON 03.01.1951     FDG 12.03.1992-14.06.1996 

11. BAUMGARTNER ECATERINA 25.04.1964     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

12. FLEISZ TIBERIU 05.08.1941     UDMR 12.03.1992-14.06.1996 

13. PETZ LAJOS 12.07.1944     FDG 12.03.1992-14.06.1996 

   b)mandatul 1996-2000 

Nr. Nume si prenume Data nasterii Apartenenta Perioada 



crt. politica 

0 1 2 3 4 

1.     CZILLI IOSIF     

23.02.1950 
FDGR     14.06.1996-21.06.2000 

2.     RITLI ANTON     

03.01.1951 
FDGR 14.06.1996-21.06.2000 

3.     SCHLACHTER VICTOR     

06.11.1955 
FDGR 14.06.1996-21.06.2000 

4.     SZABO ATTILA     

29.07.1960 
FDGR 14.06.1996-21.06.2000 

5. MULLER EMERIC 15.02.1949 FDGR 14.06.1996-21.06.2000 

6. TYUKODI VIORICA 12.09.1946 FDGR 14.06.1996-21.06.2000 

7. IONUCZ TIBERIU-ANTON 27.01.1961 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

8. SUBA IOSIF 22.05.1957 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

9. LUCZAS MIHAI 29.09.1955 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

10. CSIKOS BARNA 16.12.1951 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

11. KIND VASILE 24.01.1961 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

12. HEVELI JOZSEF 20.10.1943 UDMR 14.06.1996-21.06.2000 

13. FILIP VASILE 26.08.1949 PDSR 14.06.1996-21.06.2000 

   c)mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     IONUCZ TIBERIU     

27.01.1961 
UDMR     21.06.2000-23.06.2004 

2.     SUBA IOSIF     

22.05.1957 
UDMR     21.06.2000-04.11.2002 

3.     CSIKOS BARNA     

16.12.1951 
UDMR     21.06.2000-29.01.2002 

4. KIND VASILE 24.01.1961 UDMR     21.06.2000-23.06.2004 

5. LUDESCHER STEFAN 30.01.1952 UDMR 21.06.2000-23.06.2004 



6. HEVELI JOZSEF 20.10.1943 UDMR 21.06.2000-23.06.2004 

7. BALOGH ALEXANDRU 02.01.1950 UDMR 21.06.2000-04.11.2002 

8. LANG STEFAN 10.08.1955 FDG 21.06.2000-07.08.2001 

9. SCHLACHTER VICTOR 06.11.1955 FDG 21.06.2000-04.11.2002 

10. FLEISZ ANTON 20.05.1956 FDG 21.06.2000-23.06.2004 

11. SZABO ATTILA 29.07.1960 FDG 21.06.2000-04.11.2002 

12. BAUMGARTNER IMRE-KAROLY 01.11.1940 FDG 21.06.2000-23.06.2004 

13. CZILLI IOSIF 23.02.1950 INDEPENDENT 21.06.2000-10.10.2002. 

14. MAGYAR GEZA-JANOS 29.11.1956 UDMR 07.08.2001-23.06.2004 

15. TEMPFLI ȘTEFAN 09.08.1961 FDG 14.08.2001-04.11.2002 

16. TÖRÖK TAMÁS 29.05.1977 UDMR 26.02.2002-04.11.2002 

17. KOPANYI ANDREI-TIBERIU 15.06.1955 UDMR 04.11.2002-23.06.2004 

18. KOTAN LUDOVIC 03.09.1957 UDMR 04.11.2002-03.10.2003 

19. MAK ȘTEFAN 09.10.1961 FDG 04.11.2002-23.06.2004 

20. SCHULLER FERENC 03.12.1972 FDG 04.11.2002-23.06.2004 

21. SZERENY IOSIF 21.03.1935 UDMR 04.11.2002-23.06.2004 

22. VINKLER PAUL 27.07.1948 FDG 04.11.2002-23.06.2004 

  

  d)mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data 

nasterii 
Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     FLEISZ ANTON     

20.05.1956 
UDMR     23.06.2004-19.06.2008 

2.     HEVELI JOZSEF     

20.10.1943 
UDMR     23.06.2004-19.06.2008 

3.     KIND VASILE     

24.01.1961 
UDMR     23.06.2004-27.03.2007 

4. IUHASZ JULIU 05.12.1947 UDMR     23.06.2004-19.06.2008 



5. MAGYAR GEZA-JANOS 29.11.1956 UDMR     23.06.2004-19.06.2008 

6. MOSDOCZI VILHELM 03.06.1967 UDMR     23.06.2004-19.06.2008 

7. HAULER HENSZIUSZ-KONT-

ISTVAN 
15.06.1974 FDG     23.06.2004-19.06.2008 

8. BAUMGARTNER IMRE-

KAROLY 
01.11.1940 FDG     23.06.2004-16.08.2005 

9. MAK STEFAN 09.10.1961 FDG     23.06.2004-19.06.2008 

10. SANTAI ȘTEFAN 25.11.1958 PUR     23.06.2004-19.06.2008 

11. KANYA ALBERT 31.01.1943 PUR     23.06.2004-19.06.2008 

12. MANCZ DEZIDERIU 06.10.1957 INDEPENDEN

T 
    23.06.2004-19.06.2008 

13. SCHULLER ECATERINA 25.04.1964 INDEPENDEN

T 

    23.06.2004-19.06.2008 

14. SCHULLER FERENC 03.12.1972 FDG 16.08.2005-19.06.2008 

15. FLEISZ CLARA 31.05.1961 UDMR 26.04.2007-19.06.2008 

   e)mandatul 2008-2009 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     IONUCZ TIBERIU-ANTON     

27.01.1961 
    UDMR     19.06.2008-

31.08.2009 

2.     FLEISZ ANTON     

20.05.1956 
UDMR 19.06.2008-31.08.2009 

3.     TOTH EVA-IMELDA     

21.06.1969 
UDMR 19.06.2008-31.08.2009 

4. JUHASZ JULIU 05.12.1947 UDMR 19.06.2008-31.08.2009 

5. RESZLER MONICA 06.10.1966 UDMR 19.06.2008-31.08.2009 

6. SEBESTYEN ELEK-ELOD 25.05.1978 PCM-MPP 19.06.2008-31.08.2009 

7. ZAHARI GÁBOR 02.12.1982 PCM-MPP 19.06.2008-31.08.2009 

8. MANC IMRE 09.09.1970 PCM-MPP 19.06.2008-26.09.2008 



9. ERNYI MIHÁLY 17.07.1958 PCM-MPP 19.06.2008-31.08.2009 

10. LANG STEFAN 10.08.1955 FDG 19.06.2008-31.08.2009 

11. TÖRÖK EMERIC 08.12.1946 FDG 19.06.2008-31.08.2009 

12. MANCZ DEZIDERIU 06.10.1957 INDEPENDENT 19.06.2008-31.08.2009 

13.     HEVELI JOZSEF     

07.04.1971 
INDEPENDENT 19.06.2008-31.08.2009 

14. KAPLONYI MIHAI 27.09.1949 PCM-MPP 26.09.2008-31.08.2009 

    

 

Mandatul 2009-2012 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. HEVELI JOZSEF 

07.04.1971 

    PCM-MPP     31.08.2009-

22.06.2012 

2. ZAHARI GÁBOR 02.12.1982 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

3. MANCZ DEZIDERIU 

06.10.1957 

PCM-MPP     31.08.2009-

24.04.2012 

4. ERNYI MIHÁLY 17.07.1958 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

5. MÁNC TIHAMÉR 16.05.1976 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

6. KAPLONYI MIHAI 27.09.1949 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

7. KOVÁCS KLÁRA  28.04.1974 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

8. JUHÁSZ JULIU 05.12.1947 UDMR 31.08.2009-24.11.2009 

9. IONUCZ TIBERIU-ANTON 27.01.1961 UDMR 31.08.2009-22.06.2012 

10. FLEISZ ROZALIA 17.04.1955 UDMR 31.08.2009-22.06.2012 

11. TOTH EVA-IMELDA 21.06.1969 UDMR 31.08.2009-07.02.2012 

12. LANG STEFAN 10.08.1955 PDL 31.08.2009-22.06.2012 

13. IONUCZ ALFONZ 30.10.1978 FDG 31.08.2009-22.06.2012 

14. VICSACSANY ANTAL 21.04.1974 UDMR 24.11.2009-22.06.2012 



15. HAM TIBOR 07.06.1976 UDMR 07.02.2012-22.06.2012 

16. HAJDU LEVENTE 08.05.1980 PCM-MPP 24.04.2012-22.06.2012 

 

f)mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1. ERNYI MIHÁLY 

17.07.1958 

    PCM-MPP     22.06.2012-

24.06.2016 

2. HEVELI JOZSEF 07.04.1971 PCM-MPP 22.06.2012-24.06.2016 

3. ZAHARI GÁBOR 02.12.1982 PCM-MPP 22.06.2012-24.06.2016 

4. MÁNC TIHAMÉR 16.05.1976 PCM-MPP 22.06.2012-24.06.2016 

5. SZILÁGYI SYLVEN-TEOFIL 15.07.1980 PCM-MPP 22.06.2012-24.06.2016 

6. KIND GYULA 12.02.1960 PCM-MPP 22.06.2012-24.06.2016 

7. KOVÁCS KLÁRA 28.04.1974 PCM-MPP 22.06.2012-02.04.2013 

8. FLEISZ ANTON 20.05.1956 UDMR 22.06.2012-24.06.2016 

9. IONUCZ ALFONZ 29.01.1971 UDMR 22.06.2012-13.09.2012 

10. GREBUR PAUL 16.04.1960 UDMR 22.06.2012-24.06.2016 

11. TANKÓ GYÖRGY-BÉLA 25.04.1964 UDMR 22.06.2012-24.06.2016 

12. SCHULLER ECATERINA 20.08.1972 UDMR 22.06.2012-24.06.2016 

13. KÁNYA ZSOLT-ALBERT 23.04.1964 UDMR 22.06.2012-24.06.2016 

14. GOZNER STEFAN 23.04.1963 UDMR 28.09.2012-24.06.2016 

15. TABORI FRANCISC-ROBERT 28.04.1974 PCM-MPP 02.04.2013-24.06.2016 

   g)mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. GREBUR PAUL     

29.01.1971 
U.D.M.R.     24.06.2016-

22.10.2020 

2. KÁNYA ZSOLT-ALBERT     U.D.M.R. 24.06.2016-22.10.2020 



20.08.1972 

3. CSIZMAR ANTAL-TAMÁS     

22.06.1976 
U.D.M.R. 24.06.2016-22.10.2020 

4. FLEISZ CLARA     

31.05.1961 
U.D.M.R. 24.06.2016-22.10.2020 

5. FLEISZ TAMÁS 20.01.1983 U.D.M.R. 24.06.2016-22.10.2020 

6. TILLINGER FERENCZ 08.08.1974 U.D.M.R. 24.06.2016-22.10.2020 

7. ERNYI MIHÁLY 17.07.1958 P.C.M.-M.P.P. 24.06.2016-26.02.2019 

8. HERMAN AGOTTA 20.10.1969 P.C.M.-M.P.P. 24.06.2016-22.10.2020 

9. HEVELI JOZSEF 07.04.1971 P.C.M.-M.P.P. 24.06.2016-22.10.2020 

10. MÁNC TIHAMÉR 16.05.1976 P.C.M.-M.P.P. 24.06.2016-22.10.2020 

11. HAJDU LEVENTE 08.05.1980 P.C.M.-M.P.P. 24.06.2016-22.10.2020 

12. POSZ ATTILA 10.10.1973 ALDE 24.06.2016-22.10.2020 

13. GOZNER STEFAN 23.04.1963 FDGR 24.06.2016-22.10.2020 

14. TABORI FRANCISC-ROBERT 28.04.1974 PCM-MPP 26.02.2019-22.10.2020 

   h)mandatul 2020 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1. 
KÁNYA ZSOLT-ALBERT 

    

20.08.1972 
U.D.M.R.     22.10.2020- 

2. 
CSIZMÁR ANTAL TAMÁS 

    

22.06.1976 
U.D.M.R. 22.10.2020- 

3. 
FLEISZ TAMÁS 

    

20.01.1983 
U.D.M.R. 22.10.2020- 

4. 
FLEISZ ADRIEN 

    

22.04.1986 
U.D.M.R. 22.10.2020- 

5. PINK RUDOLF 19.06.1984 U.D.M.R. 22.10.2020- 

6. TILLINGER FERENCZ 08.08.1974 U.D.M.R. 22.10.2020- 

7. GAL ZOLTAN 03.01.1989 U.D.M.R. 22.10.2020- 



8. MÉSZÁROS LÓRANT 10.04.1982 U.D.M.R. 22.10.2020- 

9. POSZ ATTILA 10.10.1973 U.D.M.R. 22.10.2020- 

10. MÁNC TIHAMÉR 16.05.1976 P.C.M.-M.P.P. 22.10.2020- 

11. TABORI FRANCISC ROBERT 28.04.1974 P.C.M.-M.P.P. 22.10.2020- 

12. HEVELI JOZSEF 07.04.1971 P.C.M.-M.P.P. 09.11.2020- 

13. SZILÁGYI SYLVEN-TEOFIL 15.07.1980 P.C.M.-M.P.P. 09.11.2020- 

     

II.VICEPRIMARI 
     

   a)mandatul 1992-1996 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     PETZ LAJOS     

12.07.1944 
    FDG      12.03.1992 

   b)mandatul 1994-1996-2000 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     CZILLI IOSIF     

23.02.1950 
    FDGR     17.05.1994-

21.06.2000 

   c)mandatul 2000-2004 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data 

nasterii 

Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     CZILLI IOSIF     

23.02.1950 
    

INDEPENDENT 
    21.06.2000-

10.10.2002 

   d)mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. IONUCZ TIBERIU ANTON 27.01.1961 UDMR 23.06.2004-19.06.2008 

   e)mandatul 2008-2009 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 



1.     LANG STEFAN     

10.08.1955 
    FDG     19.06.2008-

01.03.2009 

  mandatul 2009-2012 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1. ERNYI MIHALY 17.07.1958 PCM-MPP 31.08.2009-22.06.2012 

 f)mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 
Perioada 

0 1 2 3 4 

1. ERNYI MIHALY 17.07.1958 PCM-MPP     22.06.2012-

24.06.2016 

   g)mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     GREBUR PAUL     

29.01.1971 
    UDMR     24.06.2016-

26.10.2020 

   h)mandatul 2020.............. 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Data nasterii Apartenenta 

politica 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1.     CSIZMÁR ANTAL TAMÁS     

22.06.1976 
    UDMR     09.11.2020- 

     

     

ANEXA nr. 7 

     

   Procedura privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Comunei", respectiv a 

"Certificatului de Fiu/Fiica al/a Comunei Căpleni " 

Anexa la hotărârea nr.28/2020 

R E G U L A M E N T 
pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţii 

unor personalităţi cu merite deosebite 
de către Consiliul Local al Comunei Căpleni 

 
 



 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
Art. 1. Prin titluri sau distincţii se înţelege orice titlu sau distincţie onorifică, care poate fi 

conferită unor personalităţi cu merite deosebite. 
 

Art. 2. Actualul regulament instituie titluri, medalii, diplome și distincţii enumerate în cele ce 

urmează și reglementează regimul juridic al acordării acestora: 

TITLURI 

a) Titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CĂPLENI. 

b) Titlul PRO VILLA 

MEDALII 

c) Medalia ”MERITUL PENTRU CĂPLENI”  

DIPLOME 

d) DIPLOMA DE EXCELNŢĂ  

PREMII DE FIDELITATE ȘI DE CENTENAR 

e) Distincţia “Diploma de fidelitate matrimonială” (aur, diamant) 

f) Distincţia “Diploma de centenar”. 
 

Art. 3. Titlul/distincţia se acordă, după caz, la propunerea: 

a) primarului 
b) a cel puţin șapte consilierilor locali 

c) persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul/domeniile în care s-a afirmat 

cel propus, cu condiţia preluării propunerii ca iniţiativă a primarului sau a unor consilieri locali; 
d) unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Căpleni, cu respectarea 

cerinţelor legale privind promovarea proiectelor de hotărârii din iniţiativă cetăţenească; 
 

Art. 4. Acordarea titlului și distincţiilor nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, 

domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 
 

Art. 5. Titlul/distincţia se poate acorda, după caz: 

a) în timpul vieţii celui în cauză. 

b) post-mortem 

 

Art. 6. Titlul are următoarele caractere juridice: 

a) este personal 

b) este netransmisibil 

c) este un drept al titularului 

d) are valabilitate nedeterminată. 
 

Capitolul II – Criterii de conferire a titlurilor și distincţiilor 
 

Art. 7. Criteriile generale, după care se evaluează candidaţii propuși, sunt: 

1. valoarea 

2. competenţa 

3. moralitatea 



4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus. 

5. contribuţia deosebită în viaţa comunităţii și la prestigiul orașului sau a ţării în lume. 
 

Art. 8. Titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CĂPLENI reprezintă cel mai înalt 

titlu acordat de către Consiliul Local al Comunei Căpleni. 
 

Art. 9. (1) Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI CĂPLENI”, în 

temeiul întrunirii condiţiilor prevăzute în prezentul regulament și a cel puţin unuia din 

următoarele criterii: 

a) personalităţi cu recunoaștere naţională sau universală care prin realizările lor deosebite, au 

contribuit la prestigiul comunei Căpleni, în ţară și în străinătate; 

b) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au determinat o 

îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Căpleni sau au sprijinit 

cazuri umanitare sau sociale în comuna Căpleni; 

c) unor sportivi din comuna Căpleni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive 

naționale sau internaţionale; 

d) unor persoane care au activat în domenii precum artă, cultură, sport, sănătate, viaţă socială, 

afaceri, economie, cetăţeni au excelat în diverse domenii profesionale, care prin activitatea lor s-

au remarcat, au avut rezultate excepţionale și au reprezentat un exemplu pentru întreaga 

comunitate 

e) unor persoane care, prin toată activitatea lor au contribuit la promovarea numelui comunei 

Căpleni, în ţară și străinătate  

f) alte criterii, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.  
 

(2) Titlul de Cetăţean de Onoare constă în următoarele: 

- o plachetă sau un medalion dintr-un metal preţios/semipreţios sau un material aurit/argintat cu 

însemnele comunei Căpleni, înscrisul titlului sau distincţiei, într-o cutie de distincţii, barat de o 

panglică de mătase, 

- un brevet sau un certificat de conferire cu stema comunei semnat de primar și secretar, numele 

celui distins, motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării, introdus într-un tub din carton 

decorat. 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 

- un tablou așezat într-un loc de cinste în cadrul clădirii primăriei (sala de ședinţe, 

holuri,coridoare, etc)  

- o legitimaţie 

- ”Laudatio” (sub formă de document tipărit), citit și semnat de iniţiator. Dacă persoana este de 

altă naţionalitate decât cea română, documentul se va citi și în limba maternă a premiantului. 
 

Art. 10. (1) Titlul PRO VILLA reprezintă cel de-al doilea titlu onorific ca semnificaţie, care se 

acordă de către Consiliul Local al Comunei Căpleni, în temeiul întrunirii cumulative a condiţiilor 

prevăzute în prezentul regulament și a cel puţin unuia din criteriile enunţate la articolul 

precedent, dacă acţiunile valoroase ale personalităţii propuse au o amploare mai diminuată în 

raport cu cele pentru care Consiliul Local consideră necesar a acorda titlul de ”Cetăţean de 

Onoare al Comunei Căpleni”. Mai pot primi acest titlu și persoane care, prin acţiunile lor, au 

preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat 

vieţile concetăţenilor lor sau care au realizat acte de curaj și devotament în slujba comunităţii; 



 

(2) Titlul Pro Villa, se acordă de oricâte ori hotărește Consiliul Local și constă în următoarele: 

- o plachetă sau un medalion dintr-un metal preţios/semipreţios sau un material aurit/argintat cu 

însemnele comunei Căpleni, înscrisul titlului sau distincţiei, într-o cutie de distincţii, barat de o 

panglică de mătase cu culorile orașului, 

- un brevet sau un certificat de conferire cu stema comunei semnat de primar și secretar, numele 

celui distins, motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării, introdus într-un tub din carton 

decorat. 

- o sumă de bani – ce se va definitiva de către Consiliul local la data conferirii 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 

- un tablou așezat într-un loc de cinste în cadrul clădirii primăriei (sala de ședinţe, holuri 

,coridoare etc)  

- o legitimaţie 

- ”Laudatio” (sub formă de document tipărit), citit și semnat de iniţiator. Dacă persoana este de 

altă naţionalitate decât cea română, documentul se va citi și în limba maternă a premiantului. 

 

Art. 11. MEDALIA ”MERITUL PENTRU CĂPLENI”  

(1) Se acordă: 

a) personalităţilor naţionale sau internaţionale care onorează prin vizită și diverse acţiuni pozitive 

viaţa comunei Căpleni; 

b) personalităţilor care au rezultate concrete în activitatea de lobby privind interesele comunei 

Căpleni și promovarea imaginii comunei Căpleni.  

c) unor personalităţi sau organizaţii din străinătate care excelează și activează în următoarele 

domenii: cultură, învăţământ, sport, arte vizuale și care întreţin relaţii profesionale strânse cu 

comuna Căpleni și/sau au contribuit la promovarea imaginii comunei Căpleni în afara graniţelor 

ţării. 
 

(2) Se oferă după caz, cel mult trei pentru anul în curs și constă în: 

- un medalion dintr-un material aurit/argintat cu însemnele comunei Căpleni, înscrisul titlului sau 

distincţiei, într-o cutie de distincţii 

- un brevet sau un certificat de conferire cu stema comunei Căpleni semnat de primar și secretar, 

numele celui distins, motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării 

- o sumă de bani în cazul în care Consiliul Local hotărește acest lucru, sumă ce se va definitiva  

la data conferirii 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 

- ”Laudatio” (sub formă de document tipărit), citit și semnat de iniţiator. Dacă persoana este de 

altă naţionalitate decât cea română, documentul se va citi și în limba maternă a premiantului. 
 

Art. 12. DIPLOMA DE EXCELENŢĂ. 

(1) Se decernează personalităţilor din comuna Căpleni sau unor asociaţii și fundaţii din comună 

care excelează în următoarele domenii: cultură, artă, învăţământ, sport, umanitar, social, 

promovarea și conservarea tradiţiilor și obiceiurilor, ecologie, sănătate, justiţie, afaceri, 

economie, diverse profesii. 

(2) Diploma de excelenţă constă în: 

- diplomă de conferire cu stema comunei semnată de primar și secretar, numele celui distins, 

motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării 



- o sumă de bani în cazul în care Consiliul Local hotărește acest lucru, sumă ce se va definitiva  

la data conferirii 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 

 

Art. 13. Premiile de fidelitate sunt conferite astfel: 

(1). Distincţia DIPLOMA DE AUR- familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea 

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

(2). Distincţia DIPLOMA DE DIAMANT- familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru 

împlinirea a 75 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

(3). Distincţia DIPLOMA DE CENTENAR. Criteriile specifice conferirii sunt: 

a. - cetăţenie română; 

b. - domiciliul în comuna Căpleni; 

c. - 100 de ani de viaţă împliniţi. 
 

(4). Se oferă câte premii sunt cazul, pe fiecare categorie și constă în: 

- diplomă de conferire cu stema comunei Căpleni semnată de primar și secretar, numele celui 

distins, motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării 

- o sumă de bani în cazul în care Consiliul Local hotărește acest lucru, sumă ce se va definitiva la 

data conferirii 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 
 

Art. 14. Menţiuni 

Înscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei Căpleni, care are va avea două volume:  

- volumul unde se consemnează menţiunile referitoare la personalităţile distinse ale comunei 

- volumul unde fac înscrisuri și unde semnează personalităţi și oaspeţi importanţi care vizitează 

comuna Căpleni, care va constitui un suport al impresiilor, aprecierilor și notelor de consideraţie. 
 

Capitolul III – incompatibilităţi 
 

Art. 15. (1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincţii persoanele care se găsesc 

în una din următoarele situaţii: 

a) sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, 

crime împotriva umanităţii, alte fapte penale; 

b) care sunt urmărite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza imaginea 

titlului/distincţiei; 

c) au încălcat cu bună-știinţă obligaţiile prevăzute în legislaţia în vigoare în materia ocrotirii 

familiei (în cazul acordării/deţinerii diplomei de fidelitate), existând documente doveditoare în 

acest sens (anchetă socială, hotărâre judecătorească, alte documente); 

(2) Persoanele care se găsesc în situaţiile prevăzute la alineatul anterior, lit .a) și c), după caz:  

2.1. - nu pot obţine titlul; 

2.2. - pierd titlul obţinut. 

(3) În cazul persoanelor care se găsesc în situaţiile prevăzute la alineatul (2), lit.b): 

a). - propunerea de acordare a titlului se suspendă până la clarificarea situaţiei juridice. 

b). - se suspendă valabilitatea titlului/distincţiei până la clarificarea situaţiei juridice. 

4) Consiliul Local al Comunei Căpleni adoptă o hotărâre motivată în sensul supendării/retragerii 

titlului/distincţiei în cazurile prevăzute în prezentul articol. 



 

Capitolul IV – Procedura 
 

Art. 16. (1) Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlurilor și/sau distincţiilor, are valoare 

de cerere și se depune de cel interesat la sediul Primăriei Comunei Căpleni. 
 

(2) La cerere va fi anexată o expunere de motive (Laudatio) 
 

(3) Cererea și anexele necesare pot fi depuse de orice persoană fizică sau juridică, conform art. 3. 

În cerere vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, distincţia pentru care 

este propus, domeniul, modalităţile de contactare a nominalizatului/aparţinătorilor și 

solicitantului. 
 

Art. 17. Primăria Comunei Căpleni răspunde de organizarea sintetizării cererilor depuse, de 

verificarea documentelor și a datelor la care se face referire în cerere și de promovarea 

propunerilor de admitere sau de respingere a cererilor, elaborând în acest sens un raport de 

specialitate și, după caz, un proiect de hotărâre, după analiza candidaturilor, analiză efectuată 

împreună cu membrii Comisiei pentru Cultură, culte, învăţământ și sport a Consiliului Local al 

Comunei Căpleni. 

 

Art. 18. Dacă sunt mai mulţi nominalizaţi pentru Titlul de Cetăţean de Onoare, laureatul se va 

desemna de către Consiliul Local al Comunei Căpleni, prin vot secret, în ședinţă publică. 
 

Art. 20. Proiectele de hotărâri privind desemnarea și conferirea distincţiilor se dezbat și se 

aprobă de către Consiliul Local, în condiţiile legii. 

 

Art. 21. Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în același mandat decât în cazul 

modificării motivării și condiţiilor întrunite de persoana candidatului. 
 

Art. 21. Nu este obligatorie acordarea anuală a tuturor titlurilor și distincţiilor prevăzute în 

prezentul regulament dacă membrii Comisiei de Cultură, culte, învăţământ și sport a Consiliului 

Local al Comunei Căpleni consideră că nu există argumente suficiente pentru decernarea unui 

titlu/ unei distincţii. 
 

Art. 22. (1) (1) Desfășurarea ceremoniilor de decernare a titlurilor și distincţiilor au loc în cadrul 

unor evenimente cu caracter festiv, organizate de câte ori este nevoie. 

(2) Titlurile sau distincţiile vor fi înmânate de către Primarul Comunei Căpleni, respectiv, în 

cazuri speciale, de o persoană împuternicită de acesta 
 

Art. 23. Procedura înmânării titlului/distincţiei este întotdeauna publică și se desfășoară astfel: 

a) Președintele de ședinţă anunţă festivitatea care urmează să se desfășoare, în cazul în care 

conferirea are loc în ședinţă publică a Consiliului Local. În cazul în care conferirea titlului are 

loc în cadru festiv public, altul decât ședinţa Consiliului Local, moderatorul festivităţii va anunţa 

momentul solemn care urmează. 

b) Primarul Comunei Căpleni prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii de 

conferire a titlului/distincţiei. 



c) Iniţiatorul propunerii titlului sau distincţiei prezintă ”Laudatio” 

d) Primarul Comunei Căpleni înmânează titlul/distincţia și în ce constă acesta, persoanelor 

laureate sau persoanei care le reprezintă. 

d) Se dă cuvântul persoanei laureate sau, dacă titlul/distincţia se acordă post-mortem, 

reprezentantului acesteia. Pot lua cuvântul-dacă programul organizatoric permite- și alte 

persoane prezente care doresc să sublinieze meritele laureatului; 

e) Laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Comunei Căpleni, care se 

păstrează la Biroul Secretarului Primăriei Comunei Căpleni 
 

Art. 24. (1) Modelul titlurilor și distincţiilor se propune de către secretarul general al comunei 

Căpleni  

(2) La elaborarea titlurilor/distincţiilor, următoarele menţiuni sunt obligatorii: 

a. - înscrierea denumirii Consiliului Local al Comunei Căpleni 

b. - imprimarea stemei comunei 

c. - menţionarea Hotărârii Consiliului Local de conferire 

d. - menţionarea tipului titlului/distincţiei 

e. - menţionarea, în rezumat, a meritelor laureatului 

f. - semnătura primarului  

g. - ștampila și, după caz, sigiliul comunei Căpleni; 

 

(2) Titlul/distincţia se înscriu de către secretarul primăriei Căpleni în registrul cu evidenţă a 

laureaţilor comunei Căpleni. 

 

Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii titlurilor și distincţiilor 
 

Art. 25. Deţinătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședinţele Consiliului Local al Comunei Căpleni la dezbaterea 

iniţiativelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureaţi; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub egida Consiliului Local al 

Comunei Căpleni sau în care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile 

aflate sub autoritatea Consiliului Local. 

d).- alte drepturi și recompense prevăzute în legi speciale și hotărâri ale Consiliului Local al 

Comunei Căpleni. 

 

Art. 26. Drepturile prevăzute la articolul precedent încetează în următoarele situaţii: 

a) Decesul titularului, 

b) Retragerea titlului. 

c) Suspendarea titlului. 

 

Capitolul VI – Retragerea și suspendarea titlului sau distincţiei 
 

Art. 27. Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) - atunci când, ulterior decernării, apar situaţii de incompatibilitate prevăzute în prezentul 

regulament; 



b) - atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei 

Căpleni, locuitorilor săi. 
 

Art. 28. Titlul se retrage de către Consiliul Local al Comunei Căpleni, după următoarea 

procedură: 

a) este sesizat Consiliului Local al Comunei Căpleni de către persoanele menţionate la art. 3, 

printr-o motivare a retragerii titlului; 

b) dezbaterea cazului se desfășoară în cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; 

protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social-culturale, culte. 

c) La ședinţa consiliului va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

d). Titlul se retrage prin hotărâre a Consiliului Local, prin hotărâre adoptată în condiţiile legii. 

e). Hotărârea de retragere a titlului intră în vigoare la data aducerii la cunoștinţă publică. 
 

Art. 29. (1) Prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Căpleni, adoptată în condiţiile legii, se 

suspendă valabilitatea titlului/distincţiei, pentru perioadă determinată, în cazul prevăzut la art.18 

alin(1) lit.”b”. 

(2) Suspendarea încetează la data comunicării Hotărârii Consiliului Local de constatare a 

încetării cauzelor care au determinat suspendarea. 
 

Capitolul VII - Îndatoriri ale decernaţilor 
 

Art. 30. Laureaţii au datoria de a promova și apăra imaginea comunei Căpleni și de a se abţine 

de la orice conduită care ar aduce prejudicii comunei Căpleni.  
 

Capitolul VIII – Dispoziţii finale 
 

Art. 31. Informaţiile publice referitoare la cetăţenii de onoare vor fi publicate și în format 

electronic, în site-ul Primăriei Comunei Căpleni, la rubrica special deschisă. 
 

 

 

 

     

ANEXA nr. 8a 

     

     

Reteaua rutiera 

     

   NOTA: 

   In aceasta anexa se va completa, daca este cazul, lungimea in km a drumurilor de interes 

national, a drumurilor de interes judetean si a drumurilor de interes comunal si a podurilor noi 



care tranziteaza teritoriul .................. (denumirea unitatii administrativ-teritoriale) 

............................................., definite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

     

   A)Drumuri de interes national 

   B)Drumuri de interes judetean 

   Drumul judetean DJ108M, cu o lungime de 3,746 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul 

Satu Mare. 

     C)Drumuri de interes local 

     

   1.Drumuri comunale 

Drumul comunal HOVIRAG, cu o lungime de 0,360 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal CFR, cu o lungime de 0,408 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul 

Satu Mare. 

Drumul comunal UJREVESZ, cu o lungime de 0,720 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal REVESZ, cu o lungime de 0,710 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal SPORT, cu o lungime de 0,560 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal REITSOR, cu o lungime de 0,530 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal CINKE, cu o lungime de 0,550 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal DOMAHIDI, cu o lungime de 0,580 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal VIZI, cu o lungime de 0,255 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul 

Satu Mare. 

Drumul comunal GODROK, cu o lungime de 0,480 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal ALSO, cu o lungime de 0,840 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, județul 

Satu Mare. 

Drumul comunal TEMPLOM, cu o lungime de 0,210 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 



județul Satu Mare. 

Drumul comunal SCHRADI, cu o lungime de 0,710 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal MAGYAR, cu o lungime de 0,930 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal TELEP, cu o lungime de 0,310 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal SZANI, cu o lungime de 0,150 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal ALSOKAMAT, cu o lungime de 0,550 de km pe teritoriul Comunei 

Căpleni, județul Satu Mare. 

Drumul comunal TITKAR, cu o lungime de 0,265 de km pe teritoriul Comunei Căpleni, 

județul Satu Mare. 

Drumul comunal TRANSFORMATOR, cu o lungime de 0,430 de km pe teritoriul Comunei 

Căpleni, județul Satu Mare. 

  2.Drumuri vicinale 

 

Se va completa cu numarul total al drumurilor vicinale si lungimea totala exprimata in km pe 

care aceste drumuri o insumeaza. 

     

   3.Strazi 

   Se va completa cu numarul total al strazilor si lungimea totala exprimata in km pe care 

aceste strazi o insumeaza. 

     
     

ANEXA nr. 9 

     

     

Principalele institutii din domeniul educatiei, cercetarii, culturii, sanatatii, asistentei 

sociale, presei, radioului, televiziunii si altele asemenea 
     
     

   I.Institutii din domeniul educatiei si cercetarii 

REŢEAUA ŞCOLARĂ A COMUNEI  CĂPLENI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

COMUNA UNITATE CU PERSONALITATE 

JURIDICĂ 
STRUCTURA ŞCOLARĂ ARONDATĂ 



CĂPLENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ " FÉNYI 

ISTVÁN" CĂPLENI 
Adresa: Comuna Căpleni, nr.752, județul Satu 

Mare 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂPLENI 
Adresa: Comuna Căpleni, nr.655, județul Satu Mare 

     

   II.Institutii din domeniul culturii 

   NOTA:La aceasta sectiune se vor completa numele si tipul institutiilor de cultura aflate pe raza 

teritoriala a comunei, dupa caz. 

   III.Institutii din domeniul sanatatii 

Cabinet medical individual Dr. Simon Attila 
Cabinet medical individual Dr. Zaharie Victor 
Cabinet medical individual stomatolog Dr.Simonka Csongor 
   NOTA:La aceasta sectiune se vor completa numarul si denumirea unitatilor prin care se asigura 

asistenta medicala pe raza teritoriala a comunei, dupa caz. 
     

   IV.Institutii din domeniul asistentei sociale 

 

   NOTA:La aceasta sectiune se vor completa lista si tipul serviciilor sociale asigurate pe raza 

teritoriala a comunei, dupa caz. 

     

   V.Institutii din domeniul presei, radioului, televiziunii si altele asemenea 

   NOTA:La aceasta sectiune se va completa denumirea institutiilor de presa, enumerate in 

functie de presa scrisa, media online si/sau media audiovizuala, care isi desfasoara activitatea pe 

raza teritoriala a judetului/municipiului/orasului/comunei, dupa caz. 

     

   VI.Institutii in domeniul tineretului si sportului 

   NOTA:La aceasta sectiune se va completa numele cluburilor, cluburilor sportiv-scolare ori 

cluburilor studentesti care functioneaza pe raza teritoriala a 

judetului/municipiului/orasului/comunei, dupa caz. 

     

ANEXA nr. 10 

     

Principalele functiuni economice, capacitati  

de productie diversificate din sectorul secundar  

si tertiar, precum si din agricultura 

     

                      PERSOANELOR JURIDICE DE PE TERITORIUL UAT Căpleni 

     



Nr.

crt 

Denumire persoană juridică CUI ADRESA Profilul economic 

1 ZERO TREND CAFE SRL 35698284 Căpleni Nr.178     Baruri și alte activități de servire 

a băuturilor 

2 JUHASZ IULIU II 25737394 Căpleni Nr.476 Baruri și alte activități de servire a 

băuturilor 

3 SC SULTAN SRL 7770600 Căpleni Nr.19 Baruri și alte activități de servire a 

băuturilor 

4 KIND HENRIETTE II 28065263 Căpleni Nr.513 Restaurante, alte activități 

recreative și distractive 

5 KING FRUZSINA SRL 33563647 Căpleni Nr.284 Restaurante  

6 MUSTANG COOL SRL 22604512 Căpleni Nr.99 Restaurante 

7 KOVACS LORANT II 30007540 Căpleni Nr.99 Intreținerea și curățirea covoarelor 

8 AGRO HEVELI 2018 SRL 39670790 Căpleni Nr.1 Comerț cu ridicata a cerealelor, 

semintelor, furajelor 

9 KAFU SRL 19210682 Căpleni Nr.107 Lucrări de ipsoserie 

10 KOCH EVA ERIKA IF 18030632 Căpleni Nr.668 Comerț cu amînuntul a produselor 

alimentare, băuturilor și produselor 

din tutun efectuat prin standuri 

11 TIROL PROD COM PUNCT 

DE LUCRU Căpleni 

6593837 Căpleni nr.F.N. Comerț cu amânuntul în magazine 

nespecializate cu vanzare 

predominanta de produse 

nealimentare 

12 POSZ IMPEX SRL 7266531 Căpleni Nr.765 Comerț cu ridicata a florilor, 

cereale și articole de uz casnic 

13 FANER AGRO SRL 16654672 Căpleni F.N. Fabricarea produselor de morărit 

14 SANTEC SRL  5319583 Căpleni Nr.627 Comerț cu amânuntul 

15 ANIVET SRL 9678920 Căpleni Nr.727 Cabinet medical veterinar 



16 BARBARA ERIK SRL 40709169 Căpleni Nr.548 Comerț cu amânuntul a florilor și 

semintelor 

17 OMITRABER SRL 29922149 Căpleni Nr.568/A Comerț cu ridicata a materialului 

lemnos și al materialelor de 

construcții și a materialelor sanitare 

18 MANHATAN SRL 5490922 Căpleni Nr.653/A Comerț 

19 GOLD PUNCT SRL 33372132 Căpleni Nr.521 Comerț cu amânuntul în magazine 

nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun 

20 BEST BAUMAK SRL 40420259 Căpleni Nr.115 Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale 

21 SCOOTER PARTS  24991415 Căpleni Nr.218 Comerț cu amânuntul în magazine 

nespecializate cu vănzare 

predominantă de produse 

nealimentare 

22 ELECTROMEN SRL 21589848 Căpleni Nr.486 Lucrări de instalații electrice 

23 POOSZ FRUZSINA PFA 39959480 Căpleni Nr.613 Fabricarea altor produse 

manufacturiere, comerț cu 

amânuntul florilor și 

semințelor,plantelor,comerț cu 

amânuntul la standuri și piețe 

24 FEZER RAFAEL II 28169680 Căpleni Nr.203 Cultivarea cerealelor 

25 SILAGHI IOSIF PFA 19549949 Căpleni Nr.669 Fabricarea de construcții metalice  

26 KALTENBACHER PAUL IF 10133020 Căpleni Nr.761 Fabricarea de mobila 

27 SC KAUFLER SRL 14942091 Căpleni Nr.721 Comerț cu amânuntul în magazine 

nespecializate 

28 SCHRADI ZSANETT PFA 38165073 Căpleni Nr.639 Coafura și alte activități de 

înfrumusețare 

29 BARACSI ISTVAN PFA 20180852 Căpleni Nr.588 Intreținerea și repararea 

autovechiculelor 



30 VARGA QUATRO SRL 6595234 

     

Căpleni Nr.97/A Comert produse alimentare și 

fabricarea păinii și a prăjiturilor 

31 LANG ROBERT II 30482361 Căpleni Nr.161 Fabricarea articolelor din material 

plastic pt.construcții 

32 PINKOVSZKI OLIVER 

ISTVAN PFA 

42214913 Căpleni Nr.96 Alte activități de servicii suport pt 

întreprinderi 

33 LIEB ANTAL II 25046526 Căpleni Nr.98/A Comerț cu amânuntul în magazine 

nespecializata cu vanzare 

predominanta de produse 

alimentare, băuturi și tutun 

34 SCHULLER BORBALA PFA 20021172 Căpleni Nr.177/A Coafura și alte activități de 

înfrumusețare 

35 LINZENBOLD KATALIN 

PFA 

19760368 Căpleni Nr.16/C Fabricarea altor produse 

manufacturiere 

36 TORNER AGNES PFA 26823922 Căpleni Nr.177/A Activități de întreținere corporala 

37 MIKLOSI ERIKA PFA 35714088 Căpleni Nr.177/A Coafura și alte activități de 

înfrumusețare 

38 SEPLER BERNADETTE PFA 38679848 Căpleni Nr.177/A Activități de întreținere corporala 

39 FLEISZ KRISZTINA 

ERZSEBET PFA 

40404016 Căpleni Nr.183 Coafura și alte activități de 

înfrumusețare 

40 TRAVAHO CONST SRL 33598769 Căpleni Nr.677 Lucrări de construcții 

41 FLEISSIG SRL 6852150 Căpleni Nr.F.N. Lucrări de construcții 

42 4DOD N&TRANS SRL 15827147 Căpleni Nr.57 Transporturi rutiere 

43 ORGANIZATIA CARITAS 

PUNCT DE LUCRU 

4960929 Căpleni Nr.F.N. Comerț 

44 SC CLEVERMANN SRL 31964898 Căpleni Nr.125/B Prelucrarea metalelor 

45 FIZOLAR FRUCT SRL 3641250 Căpleni Nr.135 Cultivarea cerealelor 



46 IULIUSTRANSPORTSRL 40016464 Căpleni Nr.221 Transporturi rutiere de mărfuri 

47 RESCH BALAZS IF 17397496 Căpleni Nr.184 Cultivarea cerealelor 

48 SC AGROMEC Capleni      Căpleni 512/A Cultivarea cerealelor 

49 KRISZTIN STARS 

FASCHION SRL 

     Căpleni 177/A Comerț cu amânuntul al 

îmbrăcămintelor în magazine 

nespecializate 

50 SC GOLD T FARM SRL      Căpleni 627 Comerț cu amânuntul a produselor 

farmaceutice in magazine 

specializate 

51 MAJA&NOI TRANS SRL  Căpleni 393 Tranport rutier de mărfuri 

52 HEVELI ANASZTAZIA PFA  Căpleni 45 Coafura și alte activități de 

înfrumusețare 

53 HAJDU BERRY SRL  Căpleni 510 Cultivarea plantelor leguminoase 

54 STELLI TIBOR PFA  Căpleni 385 Cultivarea cerealelor 

55 LICA EVA PFA  Căpleni 94 Comerț cu amânuntul în standuri și 

piețe 

56 CSIZMAR OTTO-IMRE  Căpleni 67 Alte lucrări speciale de construcții 

57 CSIZMAR IOSIF II  Căpleni 21 Activități de inginerie și 

consultanta technica legata de 

acestea 

58 SCHRADI ERIKA-ILONA 

PFA 

 Căpleni 384 Cultivarea cerealelor 

59 VAGANYIK HENRIETTA 

MARIA PFA 

 Căpleni 627/B Comerț cu amânuntul  

60 KIND ISTVAN II  Căpleni 383 Cultivarea cerealelor 

61 BSH SPEDITION SRL  Căpleni 265 Transporturi rutiere de mărfuri 

62 HEVELI CSABA-MIHALY II  Căpleni 45/a Cultivarea cerealelor 



63 BENJAMIN ENERGY SRL  Căpleni 568/A Comerț 

64 KIND ZSOLT II  Căpleni 513 Cultivarea cerealelor 

 

NOTA:In aceasta anexa se vor completa informatii referitoare la numarul operatorilor 

economici, profilul economic al unitatii administrativ-teritoriale, capacitati de productie 

diversificate din sectorul secundar si tertiar, precum si din agricultura. 

     

ANEXA nr. 11: 

     

   Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul Comunei Căpleni, județul Satu Mare,    NOTA:In 

aceasta anexa se vor completa informatii privind bunurile din patrimoniul ........................ 

(denumirea unitatii administrativ-teritoriale) .................... 1, inclusiv referitoare la bunurile 

imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Codul civil. 

   I.Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Căpleni, județul Satu Mare, 

1._ 

     

2._ 

.... 

     

   II.Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Căpleni, județul Satu 

Mare, 

1._ 

2._ 
     

     

ANEXA nr. 12 

     

Principalele entitati privind societatea civila, respectiv partidele politice, sindicatele, 

cultele, institutiile de utilitate publica, precum si celelalte organizatii nonguvernamentale, 

care au sediul sau punctul declarat ca functioneaza la nivelul unitatii administrativ-

teritoriale 
     

     

   I.Principalele organizatii neguvernamentale 

   NOTA:In aceasta sectiune se vor completa informatii privind denumirea principalelor 

organizatii neguvernamentale care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unitatii 

administrativ-teritoriale. 



     

   II.Principalele partide politice 
 

UDMR - UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

PCM-MPP - PARTIDUL CIVIC MAGHIAR-MAGYAR POLGÁRI PÁRT 

FDG – FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 

PSD – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT   

ALDE - PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 

 NOTA:In aceasta sectiune se va completa denumirea partidelor politice sau a organizatiilor 

apartinand minoritatilor nationale, infiintate in conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

republicata, care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale. 

     

   III.Principalele organizatii sindicale sau asociatii profesionale 

   NOTA:In aceasta sectiune se va completa denumirea principalelor organizatii sindicale sau 

asociatii profesionale care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unitatii administrativ-

teritoriale. 

     

   IV.Cultele religioase 

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ 

PAROHIA REFORMATĂ 

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ UNITĂ CU ROMA 

   NOTA:In aceasta sectiune se va completa denumirea lacaselor apartinand cultelor religioase 

care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale. 

     

ANEXA nr. 13: 

     

   Lista cu denumirea infratirilor, cooperarilor sau asocierilor incheiate de Comuna Căpleni. 

Comuna Taktaszada din Ungaria 14.06.2003 

Orașul Tát din Ungaria 06.08.2005 

Comuna Mérk din Ungaria 20.10.2005 

Comuna Napkor din Ungaria 28.10.2012 

Comuna Salanki / Shalanky  din Ucraina 06.05.2017 

 

 



NOTA:In aceasta anexa se va mentiona, daca este cazul, si activitatea cu caracter umanitar 

desfasurata de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, ca organizatie de ajutor 

voluntar, auxiliara a autoritatii publice, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 139/1995 privind 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. 

     

ANEXA nr. 14 

     

   Programele, proiectele sau activitatile, dupa caz, a caror finantare se asigura din bugetul local, 

prin care se promoveaza/consolideaza elemente de identitate locala de natura culturala, istorica, 

obiceiuri si/sau traditii 

Nr. crt. 

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activitatii, dupa caz 

Descrierea elementelor de identitate 

locala de natura culturala, istorica, 

obiceiurilor si/sau traditiilor care se 

promoveaza/consolideaza 

Perioada in care se 

realizeaza 

0 1 2 3 

1. 
               

2. 
               

... 
               

     
     


