
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Hotărâre Nr.55/2021.- 

pentru aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Căpleni 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2021.- 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 55/19.11.2021  al viceprimarului comunei Căpleni, prin care propune 

aprobarea Statutului comunei Căpleni și a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Căpleni, 

− raportul de specialitate nr. 80/19.11.2021, întocmit de secretarul comunei Căpleni 

− avizul comisiei pentru  probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină 

nr.11/23.11.2021 

 Având la bază prevederile: 

-  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

-  art.2 din Ordinul Administratiei Publice nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare si functionare a consiliului local; 

- art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3), lit. a) , art 139 alin.(3), lit.i)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul, art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.-1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Căpleni, județul Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.-2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Căpleni nr. 4/20.02.2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Local al comunei Căpleni, județul Satu Mare. 

 

Art.-3.- Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 

a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.-4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Căpleni şi consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Căpleni, județul Satu Mare. 

 

Art.-5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, cu:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului-judeţul Satu Mare, 

− Membrii Consiliului local al comunei Căpleni. 
 

Art.-6.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 



 

 

Căpleni,  26 noiembrie 2021-  

  

 

  

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                      Fleisz Adrien                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al 

consilierilor prezenți: 13, Nr. total al consilierilor absenți:0, Voturi pentru:13, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


