
 

Proces verbal Nr.570 

 

Încheiat astăzi 17 martie 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  17 martie 2022,  ora 19.00, prin dispoziţia primarului nr.110/10.03.2022. Invitația și materialul s-

au transmis electronic consilierilor în data de 11.03.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.4/01.02.2022  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 19.00  în Sala de ședință a Primăriei 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, dna contabil 

Mészáros Zsuzsa. 

Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 13: 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.   

Dl Pink Rudolf, președinte de ședință, declară deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local Căpleni din 

data de  17 martie 2022.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 8 februarie 2022? Nu sunt.  

În unanimitate se aprobă.  

 

Dl președinte de ședință Pink Rudolf, prezintă ordinea de zi:  

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. 

 

În unanimitate se aprobă.  

 



Punctul 1 al ordinii de zi: 

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. 

Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea 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. 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea 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. 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

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,  
Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină: Acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea nr.13/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor al comunei Căpleni. 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

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,  
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). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea 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. 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

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,  
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 calificată (9 voturi). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea nr.15/2022 privind aprobarea Inventarului actualizat al 

bunurilor imobile – terenuri aparținând  domeniul privat al comunei Căpleni. 

Punctul 6 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de 

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

Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Tabori Francisc-Robert, 

Heveli Jozsef, Szilágyi Sylven-Teofil, 0 vot împotrivă, abţineri:1 Mánc Tihamér, se aprobă, și va fi 

hotărârea nr.16/2022 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de 



urbanism. 

Punctul 7 al ordinii de zi: 

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. 

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). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea 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. 

Punctul 8 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.18/2022 privind modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 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). 

În unanimitate, se aprobă și va fi hotărârea nr.18/2022 privind modificarea  bugetului local de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2022. 

Punctul 9 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- sunt în curs de execuție lucrările de pavajare și de montare a gardului la primărie; 

- sâmbătă, împreună cu voluntari, am plantat arbori lângă drumul spre Cuba,  acțiunea se va continua și la 

monumental eroilor și în curtea clădirii cu biblioteca comunală; 

- au fost finalizate lucrările de decolmatare a șanțurilor și a porțiunii de lângă baltă; 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás:  

Gozner Stefan, a asigurat transportul, produselor colectate de primăria comunei Căpleni  la localitatea 

Salank, cu care avem acord de cooperare. Mulțumiri donatorilor. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- cetățenii maghiari, care participă la procesul electoral din Ungaria, se pot apela în vederea expedierii 

voturilor; 

- este în derulare recensământul populației și a locuințelor, invităm cetățenii la Școala gimnazială și la 

Primărie, unde se acordă asistență de către recenzori angajați; 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: cum s-ar putea respecta prețul prevăzut în contractele de lucrări, vezi 

lucrările de reabilitare a clădirii anexă la primărie? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: ne străduim să respectăm 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: vine primăvara și mirosul neplăcut se simte aproape în toată comuna. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: Firma producătoare de biogaz beneficiază de autorizație de funcționare, 

nu văd nicio soluție. 

Dl consilier Fleisz Tamás: sistemul de supraveghere cu video ar trebui extins până la podul peste râul 

Crasna. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: am purtat discuții în acest sens, se poate realiza, 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: cine va supraveghea sistemul? Cine va administra terenul de sport 

artificial? Propun soluționarea prin reîncadrarea paznicilor de noapte. 

 

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               

                                          Pink Rudolf                              Csizmar Erika 


