
Proces verbal Nr.777 

 

Încheiat astăzi 26 aprilie 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  26 aprilie 2022,  ora 20.00, prin dispoziţia primarului nr.122/21.04.2022. Invitația și materialul au 

fost transmise prin poșta electronică consilierilor în data de 21.04.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.5/25.03.2022  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Şedinţa începe la ora 20.00  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, dl Csizmár Antal 

consilierul primarului. 

Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 12: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, 

Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Posz Attila, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-

Robert, Heveli Jozsef și Szilágyi Sylven-Teofil. Lipsește nemotivat Tillinger Ferencz.  Ședinţa este 

statutară.   

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

data de  26 aprilie 2022.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la procesul  verbal din data de 17 martie 2022? Nu sunt.  

Cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă.  

 

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

1. Proiect de hotărâre 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.20/2022 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei 

Căpleni pe anul 2022 pentru activitati nonprofit de interes local, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  

3. Proiect de hotărâre nr.21/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
4. Proiect de hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul I 2022, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
5. Informații. 

Cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă.  

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre 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. 

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, 0 împotrivă, 0 abțineri, se aprobă și va fi hotărârea 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. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.20/2022 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni 

pe anul 2022 pentru activitati nonprofit de interes local, 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, 0 împotrivă, 0 abțineri, se aprobă și va fi hotărârea nr.20/2022 privind aprobarea 

finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru activitati nonprofit 

de interes local. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.21/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, initiator 

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, 0 împotrivă, 1 abțineri: Mánc Tihamér , se aprobă și va fi hotărârea nr.21/2022 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul 

I 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). 

Cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, se aprobă și va fi hotărârea nr.22/2022 privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2022. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert:  

- mâine se finalizează lucrările la teren de fotbal sintetic. Cu ocazia recepției vă invit la un meci amical 

între reprezentanții parohiilor romano-catolice și reformate și consilierii locali, în data de 28.04.2022. 

- s-a întocmit un nou plan de situație pentru extinderea și modernizarea căminului cultural, aștept păreri. 

Dacă corespunde cerințelor noastre, putem comanda proiectul. 

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert:  unde depunem acest proiect și va fi finanțat integral? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: CNI-Compania Națională de Investiții, finanțarea cred că va fi ~98%, 

dar amănunte vă pot da după adjudecare. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: propun ridicarea unui monument cu inscriția persoanelor deportate  

( aproximativ 350 de persoane). Aștept propunere cu privire la locul de amplasare. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: propun, în limita posibilităților, întocmirea materialului ședinței și în 

limba maghiară. 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: prevederile legale asigură această posibilitate în localitățile în care 

cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor. În 

schimb traducerea documentelor se efectuează de către traducător autorizat.  

Dl consilier Kánya Zsolt-Albert:  Să solicitați ofertă de preț. 

Dl consilier Tabori Francisc-Robert: În ce stadiu este parcarea la Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma? 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: finalizat. 

Dl viceprimar Csizmár Antal-Tamás: urmează parcarea de la Biserica Sfântu Iosif. Suporturile pentru 

biciclete ar trebui mutate pe strada Sany, astfel am mări suprafața pentru parcarea mașinilor. 

Dl consilier Mánc Tihamér: revin la problema colectării deșeurilor, pe drumul agricol Kozardi sunt 

cantități foarte mari de deșeuri. Se pot colecta doar cu ajutorul utilajului, manual este imposibil. 

Dl consilier Heveli Jozsef:  problema va persista până nu se vor aplica sancțiuni, amenzi.  

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: forța de muncă este insuficientă, dar există posibilitatea angajării 

zilierilor. 

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 


