
              ROMÂNIA 

   JUDEŢUL SATU MARE 

     COMUNA CĂPLENI 

CABINETUL PRIMARULUI 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.84/2022.- 

privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni  

 

Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, judeţul Satu Mare 

 

 

 În baza prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) art. 135 alin. (4) şi (5) și 

art.155 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Ținând cont de referatul secretarului general al  comunei Căpleni, înregistrat sub nr.11/04.02.2022, 

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

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare 

 

D I S P U N E : 

 

Art.-1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa ordinară la data de 

08.02.2022, orele 19.00, cu următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre nr.9/2022 privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022,, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.10/2022 privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
3. Raport privind starea economica, socială și de mediu a Comunei Căpleni în anul 2021,   

4. Raportul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară nr.75/02.02.2022, 

5. Informații. 

Art.-2.- Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor 

comunei prin afișare la sediul primăriei şi prin publicare pe site-ul oficial al primăriei www.capleni.ro.  

Art.-3.- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise în format electronic 

consilierilor locali.  

Art.-4.- Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare Comisiei de specialitate pentru  buget-

finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi urbanism; agricultură; 

protecţie mediu şi turism. 

Art.-5.- Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în 

condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Art.-6.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul şi secretarul 

general al  comunei Căpleni. 

Art.-7.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut 

de lege, cu Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare și se aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul 

Primăriei comunei Căpleni.  

      

           Căpleni, 4 februarie 2022.- 

 

 

 

          PRIMAR       Contrasemnează   

        MEGYERI TAMÁS-RÓBERT                CSIZMAR ERIKA   

                                Secretar   general      

 

 


