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 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 7 

iunie 2022, la ora 19.00, cu următorul proiect de ordine de zi a celei de-a 28-a ședințe din cel de-al 8 -lea  

mandat al consiliului local: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.26/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 19/2022 privind aprobarea finanțării 

nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022  pentru unitățile de cult din comuna 

Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  

2. Proiect de hotărâre nr.27/2022 privind aprobarea modificării  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
3. Proiect de hotărâre nr.28/2022 privind aprobarea asigurarii si sustinerii contributiei financiare proprii si a 

cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii depus in cadrul “Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
4. Proiect de hotărâre nr.29/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Căpleni, 

județul Satu Mare 2021 –2027 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
5. 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,  3 iunie 2022.-            
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