
Proces verbal Nr.1794 

 

Încheiat astăzi 19 octombrie 2021 la şedinţa ordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

 

 

 Consiliul Local al comunei Căpleni, județul Satu Mare, a fost convocat pentru şedinţa ordinară pe 

data de  19 octombrie 2021,  ora 18.00, prin dispoziţia primarului nr.157/15.10.2021. Invitația s-a transmis 

consilierilor în data de 15.10.2021. 

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

procesului verbal de afişare nr.10/27.09.2021  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 18.00  în Sala de ședință a primăriei comunei Căpleni. 

 La lucrările şedinţei Consiliului local al comunei Căpleni participă  dl  Megyeri Tamás-Róbert, 

primarul comunei Căpleni, dna Csizmar Erika, secretar general al comunei Căpleni, dna Gozner Maria-

Terezia, contabil și reprezentanții Grupului de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, care prezintă raportul 

anual al acestuia. 

Dl Gal Zoltan propune de președinte de ședință pe dna Fleisz Adrien. Cu 12 voturi se aprobă.  

Dna Fleisz Adrien, președinte de ședință,  declară deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local Căpleni 

din data de  19 octombrie 2021.  Sunt prezenţi 12 consilieri: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-

Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, 

Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Heveli Jozsef Lipsește nemotivat Szilágyi 

Sylven-Teofil. Ședinţa este statutară.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 24 septembrie 2021 ? Nu 

sunt.  Cu 11 voturi pentru, 1 abțineri ( Heveli Jozsef) se aprobă.  

 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien prezintă ordinea de zi:  

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, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

11. Informații. 

Cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abțineri se aprobă.  

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

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. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social 

culturale, culte Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert propune pe dna Fleisz Adrien. 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien: Alte propuneri? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr. 45/2021 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a 

Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni.  

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 

 nr.46/2021 privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

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. 

Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.47/2021 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   



Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.48/2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economic pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor 

din Comuna Căpleni. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 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.  

 

Punctul 6 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.50/2021 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2021.  

 

Punctul 7 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.51/2021 privind rectificarea  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). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.51/2021 

privind rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 

 

Punctul 8 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.52/2021 privind închirierea prin licitatie publică a  imobilelor compuse din teren 

intravilan în suprafaţă totala de 69.703 mp domeniul public al comunei Căpleni, 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 calificată (9 voturi). 

Dl consilier Mánc Tihamér: durata de închiriere de 5 ani este foarte scurtă, mai ales la înființarea unei 

investiții. 



Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: este problemă delicată. Trebuie abordat diferențiat, terenurile din ferma 

Kuba să fie închiriate pe durată de 5 ani, iar cele pentru investiții să fie pe o perioadă mai mare. Să avem 

în vedere faptul că, închirierea se face pa bază de licitație publică. Nu suntem asigurați că vor participa 

doar locuitorii comunei.  

Dl consilier Mánc Tihamér: propun închirierea pe 15 ani. 

Dl primar: propun amânarea proiectului. 

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă propunerea de  amânare a 

Proiectului de hotărâre nr.52/2021. 

 

Punctul 9 al ordinii de zi: 

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

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni, inițiator Megyeri Tamás Róbert, 

primarul comunei Căpleni. 

Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.52/2021 

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

Local al comunei Căpleni. 

 

Punctul 10 al ordinii de zi: 

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, inițiator Megyeri Tamás Róbert,primarul comunei Căpleni. 

Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  Observații? Dacă nu sunt, supun la vot.   

Cu 12 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

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

Francisc-Robert și Heveli Jozsef, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea nr.53/2021 

privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a  mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 

580-4x4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia. 

 

Punctul 11 al ordinii de zi: 

Informații: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- Reprezentanții centrului, unde este instituționalizată o persoană  defavorizată din comună, solicită 

acordul scris cu privire la organizarea înmormântării persoanei în cauză în caz de deces de către comuna 

Căpleni. Se știe că ajutorul de deces este asigurat de Casa Județeană de Pensii Satu Mare și acoperă aceste 

cheltuieli. Am vrut doar să vă aduc la cunoștință. 

- Cererile privind punerea în legalitate a unor terenuri folosite de locuitorii de pe strada Domănești intră în 

competența Comisiei locale de fond funciar. 

 

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, minuta ( procesul verbal ) se 

va afișa la sediul Primăriei comunei Căpleni și pe site-ul Primăriei comunei Căpleni.. 

 

                 Preşedinte de şedinţă              Secretar general               

                                           Fleisz Adrien                                 Csizmar Erika 


