
              ROMÂNIA 

   JUDEŢUL SATU MARE 

     COMUNA CĂPLENI 

CABINETUL PRIMARULUI 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr.173/2022.- 

privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni  

 

Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, judeţul Satu Mare 

 

 În baza prevederilor art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) art. 135 alin. (4) şi (5) 

și art.155 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 Ținând cont de referatul secretarului general al  comunei Căpleni, înregistrat sub nr.41/25.07.2022, 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare 

 

D I S P U N E : 

 

Art.-1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Căpleni în şedinţa extraordinară la data de 28 

iulie 2022, orele 19.00, cu următoarea ordine de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre nr.33/2022 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.34/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Căpleni; 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni;  

3. Proiect de hotărâre nr.35/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Căpleni;   

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni; 
4. Informații. 

Art.-2.- Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor 

comunei prin afișare la sediul primăriei şi prin publicare pe site-ul oficial al primăriei www.capleni.ro.  

Art.-3.- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise în format electronic 

consilierilor locali.  

Art.-4.- Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare Comisiei de specialitate pentru  buget-

finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea teritoriului şi urbanism; agricultură; 

protecţie mediu şi turism și comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină. 

Art.-5.- Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în 

condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Art.-6.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul şi secretarul 

general al  comunei Căpleni. 

Art.-7.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut 

de lege, cu Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare și se aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul 

Primăriei comunei Căpleni.  

      

           Căpleni, 25 iulie 2022.- 

 

 

          PRIMAR       Contrasemnează   

        MEGYERI TAMÁS-RÓBERT                CSIZMAR ERIKA   

                                Secretar   general     

 



Aprobat                     

           Megyeri Tamás-Róbert 

     Primarul comunei Căpleni 

 

PRIMĂRIA COMUNEI CĂPLENI 

JUDEȚUL SATU MARE 

Nr.41/25.07.2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Căpleni  

 

     

 

Având în vedere prevederile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) art. 135 alin. 

(4) şi (5) și art.155 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

   Propun emiterea dispoziției cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Căpleni  în şedinţa 

extraordinară pe data de 28 iulie 2022, ora.19.00  cu următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre nr.33/2022 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.34/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Căpleni; 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni;  

3. Proiect de hotărâre nr.35/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Căpleni;   

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni; 
4. Informații. 

     

       

 

                   Csizmar Erika 

       Secretar general 


