
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.24/2022.- 

privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli   

al comunei Căpleni în anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de  _____2022.- 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.24/17.05.2022 inițiat de Primarul comunei Căpleni prin care propune aprobarea 

utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei Căpleni în anul 2022, 

- raportul nr. 17/17.05.2022 al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse 

umane  utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli  al comunei Căpleni în anul 2022, 

- avizul comisiei speciale pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr., 

 În baza prevederilor: 

- art.58 alin.(1) din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare,  

- Cap.V, punctul 5.16.3 din Ordinul nr.1536/15.12.2021 al Ministerului Finanțelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) , art.196 alin.(1) 

lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.-1.- Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Căpleni realizat în anul 2021 la secțiunea de dezvoltare, în sumă de  1.337.348  lei, după cum 

urmează: 

 

1. Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni       610.000 lei 

2. Reabilitare parcare bisericii Sf Iosif si Greco-Catolica Unită cu Roma   200.000 lei 

3. Cresterea mobilitatii urbane durabile in comuna Capleni,jud. Satu Mare     90.000 lei  

4. Reabilitare teren sportiv in comuna Capleni       139.000 lei 

5. B4-21 Funicular 25ml                      43.750 lei 

6. B2-02 Tobogan cu 1 turn                25.850 lei 

7. B1-12-H6 Leagan cu două scaune                26.700 lei 

8. B5-09 Balansoar 2 persoane                8.750 lei 

9. B5-33 Carusel                               29.100 lei 

10. B6-11-06 Figurina pe arc-calut                          7.450 lei 

11. B6-11-06 Figurina pe arc-masinuta                                9.400 lei 

12. J1-04 Cuib oval                                           11.600 lei 

13. Aparat fitness dublu spate-piept                        20.550 lei 

14. Aparat fitness intarirea muschilor picioarelor                 13.750 lei 

15. Aparat fitness intarirea soldului si picioarelor                     17.250 lei 

16. Aparat fitness schii                         13.850 lei 

17. Indicatoare metalice de intrare și ieșire în comuna Căpleni                      30.000 lei 

18. Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni      40.000 lei 

TOTAL:      1.337.000 lei 

 

 Art.-2- Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevederi contrare. 

 



 

 

Art.-3.-Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

Art.-4.-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut 

de lege, către:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,  

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

 

Art.-5.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

  

 

                                Căpleni, 17 mai 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.24/17.05.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.24/2022.- 

privind  aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli  

 al comunei Căpleni în anul 2022 

 

 

 Având în vedere: 

- necesitatea reabilitării dispensarului medical, al parcării la biserica Sf Iosif si Greco-Catolica Unită cu 

Roma și al terenului sportiv; 

- cresterea mobilitatii urbane durabile in comuna Capleni,jud. Satu Mare prin înființarea unei centuri de 

ocolire; 

- starea degradată a indicatoarelor de intrare și ieșire în localitate; 

- necesitatea modernizării primăriei; 

- necesitatea dotării terenurilor de joacă pentru copii și de sport  cu dispozitive noi; 

Propun utilizarea excedentului bugetului local astfel: 

1. Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni       610.000 lei 

2. Reabilitare parcare bisericii Sf Iosif si Greco-Catolica Unită cu Roma   200.000 lei 

3. Cresterea mobilitatii urbane durabile in comuna Capleni,jud. Satu Mare     90.000 lei  

4. Reabilitare teren sportiv in comuna Capleni       139.000 lei 

5. B4-21 Funicular 25ml                      43.750 lei 

6. B2-02 Tobogan cu 1 turn                25.850 lei 

7. B1-12-H6 Leagan cu două scaune                26.700 lei 

8. B5-09 Balansoar 2 persoane                8.750 lei 

9. B5-33 Carusel                               29.100 lei 

10. B6-11-06 Figurina pe arc-calut                          7.450 lei 

11. B6-11-06 Figurina pe arc-masinuta                                9.400 lei 

12. J1-04 Cuib oval                                           11.600 lei 

13. Aparat fitness dublu spate-piept                        20.550 lei 

14. Aparat fitness intarirea muschilor picioarelor                 13.750 lei 

15. Aparat fitness intarirea soldului si picioarelor                     17.250 lei 

16. Aparat fitness schii                         13.850 lei 

17. Indicatoare metalice de intrare și ieșire în comuna Căpleni                                  30.000 lei 

18. Modernizare clădire Primărie nr.619          40.000 lei 

TOTAL:      1.337.000 lei 

 

 

Respectând prevederile art.136 alin.(8),  lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările uletrioare, 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

            Megyeri Tamás-Róbert 

                    Primarul comunei Căpleni 


