
 

Proces verbal Nr.202 

 

Încheiat astăzi 25 ianuarie 2022 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  25 ianuarie 2022,  ora 19.00, prin dispoziţia primarului nr.72/21.01.2022. Invitația și materialul s-

au transmis electronic consilierilor în data de 21.01.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.1/03.01.2022  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 19.00  în Sala mare a căminului cultural  al 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, 6 cetățeni. 

 

Dl consilier Pink Rudolf propune de președinte de ședință pe dl Posz Attila. Cu 9 voturi se aprobă.  

Dl Posz Attila, președinte de ședință, declară deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local Căpleni din 

data de  25 ianuarie 2022.  Sunt prezenţi 9 consilieri: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, 

Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér și Szilágyi 

Sylven-Teofil, lipsește nemotivat: Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Tabori Francisc-Robert, Heveli 

Jozsef.  Ședinţa este statutară.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 16 decembrie 2021 ? Nu 

sunt.  Se supune la vot, cu 9 voturi pentru se aprobă.  

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 28 decembrie 2021 ? Nu 

sunt.  Se supune la vot, cu 9 voturi pentru se aprobă.  

 

Dl președinte de ședință Posz Attila prezintă ordinea de zi:  

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  și completarea 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 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

 

Cu 9 voturi se aprobă.  

 

 



Dl primar: locuitorii prezenți sunt interesați de punctul 7 al ordinii de zi, rog ascultarea lor. 

Cu 9 voturi se aprobă. 

Dna Kovacs Klara: Regulamentul se referă și la curtea Sălii de sport?  

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: nu este stabilită, dar cererea d-lui Lieb Antal se referă la folosirea curții 

pentru alimentarea magazinului cu marfă. Deschide poarta, intră în curte, alimentează magazinul cu marfa, 

părăsește curtea și închide poarta. 

Dna Kovacs Klara: putem solicita și noi? Anul trecut și noi am solicitat găsirea unei soluții pentru spălătoria 

noastră. Dar nu s-a găsit nicio modalitate. S-a hotărât închiderea porții la data de 31 decembrie 2021 și 

acceptarea accesului persoanelor care închiriază sala de sport. Noi am realizat o intrare, printr-o investiție 

serioasă, prin curtea proprie. Și acum apare posibilitatea aceasta? 

Dl Kovacs Lorant: de ce nu s-a aprobat acest regulament când am solicitat noi? 

Dl consilier Fleisz Tamas: de ce nu s-a aprobat acum 8 ani? 

Dna Kovacs Klara: de unde să știm. 

Dl Lieb Anton: vreau doar 2 ore, în acest timp pot aduce marfa. Nu am altă posibilitate, decât prin ușa din 

față, stânjenind astfel circulația, scăzând vizibilitatea pe trecerea de pietoni, punând în primejdie școlarii 

care folosesc aceasta. 

Dl Kovacs Arnold: alimentarea magazinelor, și în Carei, se face pe ușa de intrare. 

Dl Lieb Anton: atunci voi de ce nu ați procedat la fel? 

Dl Kovacs Arnold: am făcut intrarea pe proprietatea noastră, că am avut posibilitate. 

Dl Lieb Antal: asta este diferența între noi, eu nu am posibiltate. 

Dl Kovacs Lorant: tu nu poți intra la depozit, noi nu putem intra la locuință. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: ce înțelegi prin asta? Aveți curte, grădină proprie. 

Dl Kovacs Lorant: pot să depun și eu cerere? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: da. Puteți da vina pe noi, dar asta s-ar fi putut rezolva și acum 10 ani. 

Dna Kovacs Klara: nu este vina ta dl primar, este o problemă mult mai veche între consilieri și noi.Mă 

supără foarte tare că pe noi ne-ați pus într-o investiție uriașă acum 8 luni, spunând că se va închide curtea 

sălii și acum vă treziți cu această posibilitate. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: este un regulament general și nu facem referire la curtea sălii de sport. 

Dl Kovacs Lorant: face referire la tractoare, unelte agricole, materiale de construcții și asemenea de pe 

domeniu public. 

Dl consilier Fleisz Tamás: în primăvară am întrebat dacă puteți realiza intrarea prin proprietatea proprie, 

ați zis că da. Îmi pare rău. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: în anul 2002 nu ați primit acordul consiliului pentru accesul la spălătorie, 

cererea a fost amânată și să se adoptă hotărâre în această privință. De atunci folosiți curtea fără forme 

legale. Mașinile pentru vânzare, trailerele le-ți parcat acolo. 

Dl consilier Mánc Tihamér: dacă bine aduc aminte totdeauna am susținut că proprietatea publică să 

deservească publicul. Închiderea porții afectează mai multe activități, să nu fim necruțători. Au hotărât 

închiderea curții. Acum ne trezim că nu am hotărât corect, care se întâmplă destul de frecvent. Acest 

regulament există, pentru depozitarea nepermisă pe domeniul public, dar nimeni nu se angajează să pună 

în aplicație. Locuitorii să fie tratați în mod egal. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: poate să depună cerere oricine. Dna Kovacs Klara putea să depună și 

până acum. 

Dna Kovacs Klara: am depus 3 cereri. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: dar acestea au fost respinse și tot ați folosit curtea, publicând că, consiliul 

are intenția de a închide spălătoria. 

Dl Kovacs Lorant: nu numai noi am folosit. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert: atunci voi ați depus cerere. Primarul comunei va dispune constituirea 

unei comisii, din aparatul său de specialitate, comisie care va analiza cererile depuse. 

Dl consilier Mánc Tihamér: referitor la regulament, după părerea mea sunt multe acte anexe solicitate. 

Solicitantul să depună cererea și actele pe care le deținem, ca instituție, să le atașăm din oficiu. 

Dna secretar Csizmar Erika: solicitantul să depună toate documentele. 

Dl consilier Mánc Tihamér: pentru micșorarea birocrației ar trebui să ajutăm cetățenii. 

Dl consilier Fleisz Tamás: să vorbim de stațiile de autobuze. În 4 ani de zile nu s-a reușit montarea 

acestora. Procedura a fost reluată și a trecut un an și încă nu am obținut autorizația. Atât despre birocrație. 

Dl consilier Mánc Tihamér: Cu această atribuție a fost însărcinat dl viceprimar. 



Dl consilier Fleisz Tamás: viceprimarul este subordat primarului și nu invers. 

Dl consilier Mánc Tihamér: de ce nu au fost îndeplinite aceste atribuții, nu știm, dar asta este rezultatul. 

Dna Kovacs Klara: putem să continuăm mai departe, consiliul conduce primarul și nu invers. 

Dna Csizmar Erika: consiliul local este autoritatea deliberativa iar primarul este autoritatea executivă. 

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar 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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 1/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar pe anul 2021. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 2/2022 privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de 

Interes Local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 3/2022 pentru modificarea  și completarea HCL Nr.60 /2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 4/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu 

destinația de cabinet medical către Cabinetul Medical Individual dr. Zaharie Victor. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 5/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu 

destinația de cabinet medical către Cabinetul Medical Individual dr. Simon Attila. 

 

Punctul 6 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu 9 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, 

abţineri:0, se aprobă și va fi hotărârea 6/2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și 

valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei 

Căpleni. 

 

Punctul 7 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

Cu  7 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Mészáros Lórant, Posz Attila, 0 vot împotrivă și 2 voturi abțineri: Mánc Tihamér și Szilágyi 

Sylven-Teofil se aprobă și va fi hotărârea 7/2022 privind aprobarea Regulamentului de utilizare 

temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni. 

 

Punctul 8 al ordinii de zi: 

Nu sunt. 

 

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               

                                           Posz Attila                                Csizmar Erika 


