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I N V I T A Ţ I E 

 

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 17 

martie 2022, la ora 19.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 24-a ședințe din cel de-al 8 -lea  

mandat al consiliului local: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.11/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 7/25.01.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei 

Căpleni, 

              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, 

2. Proiect de hotărâre nr.12/2022 privind organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix 

„Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4x4” casat din inventarul bunurilor proprietate privată a comunei 

Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
3. Proiect de hotărâre nr.13/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 

Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
4. Proiect de hotărâre nr.14/2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei 

Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
5. Proiect de hotărâre nr.15/2022 privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri 

aparținând  domeniul privat al comunei Căpleni, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
6. Proiect de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de 

urbanism, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
7. Proiect de hotărâre nr.17/2022 privind modificarea HCL nr. 10/08.02.2022 privind  aprobarea utilizării 

excedentului bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei Căpleni din anul 2021, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
8. Proiect de hotărâre nr.18/2022 privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
9. 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,  11 martie 2022.-            
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