
Proces verbal Nr.1016 

 

Încheiat astăzi 7 iunie 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  7 iunie 2022,  ora 19.00, prin dispoziţia primarului nr.142/02.06.2022. Invitația și materialul au 

fost transmise prin poșta electronică consilierilor în data de 03.06.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.8/24.05.2022  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.  

Din totalul de 13 consilieri sunt prezenţi 10: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, 

Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și 

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

statutară.   

Dl Mánc Tihamér, președinte de ședință, declară deschisă şedinţa ordinară al Consiliului local Căpleni din 

data de  7 iunie 2022.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la: 

- procesul  verbal întocmit la ședința ordinară din data de 26 aprilie 2022? Nu sunt.  Cu 10 voturi pentru, 0 

împotrivă, 0 abțineri- se aprobă; 

- procesul  verbal întocmit la ședința extraordinară de îndată din data de 17 mai 2022? Nu sunt.  Cu 10 

voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă; 

- procesul  verbal întocmit la ședința extraordinară de îndată din data de 24 mai 2022? Nu sunt.  Cu 10 

voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă; 

 

Dl președinte de ședință Mánc Tihamér supune la vot  ordinea de zi:   

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. 

Cu 10 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă.  

Punctul 1 al ordinii de zi: 

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. 

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

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Szilágyi Sylven-Teofil,  0 



împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea 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 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

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. 

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

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Szilágyi Sylven-Teofil,  0 

împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea nr. 27/2022 privind aprobarea modificării  

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

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”, 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). 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: având în vedere necesitatea realizării unei injecții de putere , prin 

intermediul unui nou transformator pentru îmbunătățirea  nivelelor de tensiune la capătul rețelei  

distribuitorul de energie electrică, din lipsă de fonduri,  a propus realizarea acestei lucrări prin LEA. 

Propun respectarea Certificatului de urbanism eliberat în acest sens, care prevede montarea unui post de 

transformare nou în anvelopă de beton cu exploatare din interior de 250 kVA, 20/0,4kV, amplasată pe 

domeniul al Primăriei Căpleni, în zonă verde. 

Cu 10 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Szilágyi Sylven-Teofil,  0 

împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea 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” 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

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

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Szilágyi Sylven-Teofil,  0 

împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea nr.29/2022 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locală a comunei Căpleni, județul Satu Mare 2021 –2027. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert avem invitație din partea conducerii primăriei localității Imely – 

Slovacia. O delegație de 4 persoane va onora invitația. Rog fractiunile UDMR și PCM-MPP sa faca 

propuneri. 



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               

                                          Mánc Tihamér                            Csizmar Erika 


