
Proces verbal Nr.1315 

 

Încheiat astăzi 5 iulie 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  5 iulie 2022,  ora 19.00, prin dispoziţia primarului nr.167/30.06.2022. Invitația și materialul au 

fost transmise prin poșta electronică consilierilor în data de 30.06.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.9/07.06.2022  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 11: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, 

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

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

statutară.   

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

data de  5 iulie 2022.   

D-na secretar: Dacă sunt observaţii referitoare la  procesul  verbal întocmit la ședința ordinară din data de 

7 iunie 2022? Nu sunt.  Cu 11 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.30/2022 privind aprobarea modificării  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  

2. Proiect de hotărâre nr.31/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 

trimestrul II 2022 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
3. Proiect de hotărâre nr.32/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. –„Schimbarea 

folosinței școlii cu clasele I-VIII Fényi István Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere, 

sală de ședințe, birouri, spații tehnice și amenajări exterioare  proiect nr. 15/2021 elaborat S.C. ERYZA 

PROIECT SRL   

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni,  
4. Decizia nr.52/06.06.2022 al Camerei de conturi Satu Mare; 

5. Informații. 

Cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri- se aprobă.  

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 30/2022 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 11 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli Jozsef și Szilágyi 

Sylven-Teofil,  0 împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea nr. 30/2022 privind aprobarea 

modificării  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 31/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul 

II 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 11 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli Jozsef și Szilágyi 



Sylven-Teofil,  0 împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea nr.31/2022 privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2022. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 32/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. –„Schimbarea 

folosinței școlii cu clasele I-VIII Fényi István Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere, 

sală de ședințe, birouri, spații tehnice și amenajări exterioare  proiect nr. 15/2021 elaborat S.C. ERYZA 

PROIECT SRL, 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 11 voturi pentru: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink 

Rudolf, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc Tihamér, Tabori Francisc-Robert, Heveli Jozsef și Szilágyi 

Sylven-Teofil,  0 împotrivă, 0 abțineri se aprobă și va fi hotărârea nr. 32/2022 privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. –„Schimbarea folosinței școlii cu clasele I-VIII Fényi István 

Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere, sală de ședințe, birouri, spații tehnice și 

amenajări exterioare  proiect nr. 15/2021 elaborat S.C. ERYZA PROIECT SRL.   

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

Decizia nr.52/06.06.2022 al Camerei de conturi Satu Mare 

Dl consilier Mánc Tihamér: să învățăm din greșeli și să nu le repetăm. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

Dl primar Megyeri Tamás-Róbert: 

-traducerea oficială în limba maghiară a unei pagini A4 este în jur de 40 lei, din nefericire central nu se 

alocă sumă în acest scop; 

-vă invit la meciul de fotbal organizat în data de 9 iulie 2022 cu foști membrii ai echipei LOKI din 

Debrecen și totodată mulțumesc donațiile primite pentru organizarea  acestuia; 

-în data de 12 iulie  va avea loc o ședință festivă a consiliului local tuturor consilierilor, la care sunt 

invitați și domnii primari și viceprimari, cu ocazia a 30 de ani de la înființare; 

-dorim să organizăm întrecere de teqball, concurs culinar:tortul localității Căpleni; 

-în acest an nu vom organiza festivalul „Lapfesztivál”; 

-deratizarea aeriană a eșuat; 

-vizita în localitatea Imely –Slovacia a avut success, este o localitate cu ~2000 de suflete, au investiții de 

30-40 milioane de euro din fonduri europene 

- s-a asfaltat porțiunea din fața garajului din incinta primăriei; 

-au intrat banii de la APIA prin proiectul SILVOMEDIU; 

-pe dispensarul uman s-a montat acoperișul și s-a făcut izolare; 

-s-a montat gard la terenul de joacă de lângă terenul de fotbal. 

 

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 


