
 ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 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 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _________ 

 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.11/24.02.2022 al  primarului comunei Căpleni, 

- raportul secretarului comunei Căpleni nr.12/24.02.2022 

- avizul comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină nr. 

Luând în considerare prevederile art.39 alin(1), art.64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

  În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1), ale art.139 alin.(1), ale art. 196 alin. (1) lit.a)  din  

Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.-1.- Se aprobă 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. 

 

Art.-2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește  

Primarul Comunei Căpleni. 

 

Art.-3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către:  

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, 

− Primarul comunei Căpleni,  

− Compartimentul  financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane 

 

Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei  

Căpleni. 

 

                   Căpleni, 24 februarie 2022.-  

 

 

 

   Iniţiator      Avizat 

  Megyeri Tamás-Róbert                    Csizmar Erika 

           Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.11/24.02.2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul 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 

 

 

 

Având în vedere lipsa unei evidențe a locurilor publice aparținând domeniului public și privat al 

comunei Căpleni, care ar putea face obiectul Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice 

aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni, și prevederile Codului fiscal nr.227/2015, care 

permite stabilitrea taxei pentru ocuparea temporară a terenurilor; 

În conformitate cu prevederile  art.155 alin.(1)  lit.e) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de 

hotărâre nr.11/2022. 

 

 
 

Megyeri Tamás-Róbert    

                                                                    Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL SATU MARE                                                                     

COMUNA CĂPLENI 

Nr.12/24.02.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Raport 

la proiectul 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 

 

Având în vedere lipsa unei evidențe a locurilor publice aparținând domeniului public și privat al 

comunei Căpleni, care ar putea face obiectul Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice 

aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni, și prevederile Codului fiscal nr.227/2015, 

care permite stabilitrea taxei pentru ocuparea temporară a terenurilor; 

Văzând stabilirea taxei locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice conform Hotărârii 

Consiliului local al comunei Căpleni Nr.60/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2022, Cap. IX- Alte taxe locale:  

(5) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor 

memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie se stabileşte în sumă de 15,00 

lei/zi.  

Propun comisiei de specialitate şi Consiliului Local al comunei Căpleni, avizarea favorabilă şi 

respectiv aprobarea lui, în forma propusă de către iniţiator. 

 
 

       

      Secretar general 

                                                                        Csizmar Erika       

 

 


