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Stimata doamna/Stimate domnule consilier  

 

 

 În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

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

ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de ședință a Primăriei comunei Căpleni, în data de 25 

ianuarie 2022, la ora 19.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 21-a ședințe din cel de-al 8 -lea  

mandat al consiliului local: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru 

beneficiarii Legii nr.416/2001, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
3. Proiect de hotărâre nr.3/2022 pentru modificarea  HCL Nr.60 /2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2022, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
4. Proiect de hotărâre nr.4/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet 

medical către Cabinetul Medical Individual dr. Zaharie Victor, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
5. Proiect de hotărâre nr.5/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet 

medical către Cabinetul Medical Individual dr. Simon Attila 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
6. Proiect de hotărâre nr.6/2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse 

în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
7. Proiect de hotărâre nr.7/2022 privind aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice 

aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
8. Informații 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                        Primar 

                                                                                                Megyeri Tamás-Róbert 

   

 

Căpleni,  21 ianuarie 2022.-            
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