
Proces verbal Nr.2077 

 

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

data de  16 decembrie 2021,  ora 18.00, prin dispoziţia primarului nr.185/10.12.2021. Invitația și 

materialul s-au transmis consilierilor în data de 10.12.2021. 

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

procesului verbal de afişare nr.12/27.11.2021  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. Accesul în sală s-a 

permis celor care au făcut dovada vaccinării impotriva virusului SARS-CoV-2, prin prezentarea 

certificatului verde, si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

care prezinta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 

15a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, care a fost verificat de dl 

primar în prezența dnei secretar. 

 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, Meszaros Zsuzsa, consilier achiziții și Baumgartner Ghizela.  

 

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

din data de  16 decembrie 2021.  Sunt prezenţi 13 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, Heveli Jozsef și Szilágyi Sylven-Teofil. Ședinţa este statutară.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 26 noiembrie 2021 ? Nu 

sunt.  Cu 13 voturi pentru se aprobă.  

 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien prezintă ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr.59/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.60/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

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

 

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

 

Dl primar: propun ascultarea doamnei Baumgartner Ghizela, să vedem dacă soluționarea este de 

competența consiliului local. 

 

Dna Baumgartner Ghizela: este o problemă veche privind proprietatea privată a mamei. În anul 1948 în 

Timpul în care mama a fost deporatată, casa și spațiul comercial au fost confiscate. I s-a atribuit teren 

pentru construirea unei case. În anul 1980 terenul agricol a fost preluat de Statul Român. Vecinul a primit 

în posesie terenul, nerespectând limita de proprietate. Probleme sunt și la cealaltă vecinătate, unde dreptul 

meu de proprietate se extinde până la intrarea în imobil. 

Dl primar: este de competența consiliului local soluționarea cauzei? 

Dna secretar: terenurile în cauză sunt întabulate? 

Dna Baumgartner Ghizela: da. 

Dna secretar: se soluționează prin instanță. 

Dna Baumgartner Ghizela: am solicitat extrase de CF vechi de la primărie și nu le-am primit. 

Dna secretar: nu deținem extrase de CF. Se solicită extrase CF in extenso, în care sunt trecute toate 

mișcările din CF. 

Dna Baumgartner Ghizela: din păcate primăria nu ne acordă ajutor. 

Dl primar: vă rog să depuneți  cerere și vă vom răspunde. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: este o problemă mai veche? 

Dl consilier Heveli Jozsef: sigur, și nu este de competența consiliului local rezolvarea acesteia. 



Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Accesul la ședință s-a făcut prin  verificarea certificatului verde 

respectiv efectuarea unui test rapid antigen, respectând prevederile legale în vigoare. Dacă aveți obsevații? 

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.59/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și 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). 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Menționez că bugetul actual este mai mare cu 20% față de anii 

precedenți. Am cheltuit cu apoximativ 44% mai mult față de anii precedenți, în mare parte pentru 

administrație și studii de fezabilitate. Propun pentru Modrenizare camin cultural comuna Capleni 115 

miilei și 66 miilei pentru Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Capleni. 

 Față de Proiectul de hotărâre nr.59/2021, transmis,  propun modificarea în privința majorării veniturilor 

cu suma de 311 mii lei și a cheltuielilor cu 311 mii lei, conform notei explicative a dnei contabil.  

Propun pentru bunuri și servicii la administrație 10 mii lei, bunuri și servicii gospodărie comunală 20 mii 

lei și 281 mii lei amenajarea drumurilor agricole in comuna Capleni. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: la modernizarea clădirii de magazie la primărie s-au ivit cheltuieli în 

plus.  

Dl consilier Heveli Jozsef: față de prețul din februarie sau față de ultimul preț. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: bineînțeles față de ultimul preț. 

Dl consilier Fleisz Tamás: prima majorare a fost din cauza creșterii de prețuri la materiale. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: este necesar încălzirea încăperii să nu se înghețe apa din mașina 

pentru pompieri. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: cât este suma totală pentru această modernizare?  

Dna contabil:335 mii lei, la care se solicită acum încă 30 miilei, deci total 365 miilei. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: inițial în aprilie s-a alocat suma de 275 mii lei, care a fost suplimentat 

cu 60 mii lei, în urma inflațiilor și acum propunem încă 30 miilei. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: stadiul terenului de sport cu gazon artificial? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: până la sfârșitul anului se finalizează toate lucrările în afara gazonului, 

așternarea acestuia necesită o anumită temperatură 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: urmează și repararea drumului, bineînțeles după terminarea  rețelei 

de iluminat. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: această lucrare s-a executat în baza hotărârii consiliului local, vreau să 

știu dacă s-a răzgândit cineva în această privință.  

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

Cu 13 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, Heveli Jozsef și Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:0, se aprobă și va 

fi hotărârea nr. 58/2021 rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.60/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, 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). 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: elevii și echipele de fotbal din comună să aibe acces la sală de sport și 

pe terenul cu gazon artificial fără perceperea taxei. 

Dl consilier Mánc Tihamér: Am conspectat site-ul ministerului finanțelor publice și în cazul în care s-a 

atins o anumită valoare nu suntem obligați să majorăm impozitele și taxele. Având în vedere criza 

energetică propun menținere valorilor minime admise. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: sunt de acord cu aprobarea valorilor minim admise.  

Dna secretar: proiectul de hotărâre s-a întocmit în baza hotărârii consiliului local nr.16/20.04.2021 privind 

indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, respectând rata inflației de 2,6%. 



Dl consilier Mánc Tihamér: dacă valorile au atins plafonul maxim și nu suntem obligați să majorăm 

acestea, propun menținerea lor. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: în anii precedenți majorarea s-a făcut doar cu rata inflației. 

Dl consilier Mánc Tihamér:propun amânare proiectului de hotărâre. 

Dna președinte de ședință Fleisz Adrien:  supun la vot. 

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

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

Robert, Heveli Jozsef și Szilágyi Sylven-Teofil, 1 vot împotrivă: Fleisz Tamás,, abţineri:0, se aprobă 

amânarea proiectului de hotărâre nr.60/2021. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Informații: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- vă invităm, duminică, în biserica Romano-Catolică Sfântul Anton Căpleni, unde  va avea loc prezentarea 

cărții intitulate Impresii ilustrate despre „Giuvaierul Maștinii”, finanțat de către Consiliul Județean Satu 

Mare. Locuitorii comunei vor primi, pe bază de semnătură, câte o ediție/imobil.  

- fiecare casă va primi un calendar de perete, finanțat din bugetul local, 

- lucrările de modernizare a străzii Maghiare au fost finalizate, au fost niște neînțelegeri cu privire la 

materialul din acostament, vom reveni la acest subiect după expirarea termenului de garanție, 

- s-a realizat aducerea la nivel a capacelor  la rețeaua de canalizare, 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: șanțurile la capătul grădinilor pe strada Maghiară au fost 

decolmatate. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- mâine la ora 12.00 vă invităm la predarea magaziei renovate,  

- sâmbătă se va aprinde a patra lumânare de pe coroana de așteptare a Mântuitorului, pentru această 

inițiativă îl felicit pe dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás, 

- fucționează camerele de supraveghere în comună, dar necesită extindere 

- cu iluminatul public nu avem progrese 

- vă mai aduc la cunoștință că am probleme de sănătate, este nevoie de transplant de rinichi. Am găsit 

donor corespunzător, dar intervenția se preconizează în vară. Deocamdată îndeplinesc atribuțiile. 

Dl consilier Szilágyi Sylven-Teofil: cum stăm cu cererea d-lui Kaplonyi Robert? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: am reușit întabularea imobilului abia în 7 decembrie, dar între timp dl 

Kaplonyi a găsit altă modalitate pentru soluționarea problemei. 

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 


