
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                       

JUDEŢUL SATU MARE 

 

Hotărâre Nr.34/2022 

privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al  

primarului comunei Căpleni 

 

          Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţă extraordinară  din data de 28 iulie 2022  

 

          Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.34/25.07.2022 privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Căpleni, 

− raportul nr.25/25.07.2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului,  

− dispoziția primarului nr.83/01.02.2022 privind  modificarea raportului de serviciu al funcționarului 

public Mészáros Zsuzsa, prin mutarea în cadrul instituției, respectiv mutarea definitivă din cadrul 

Compartimentului urbanism și achiziții publice,  pe postul vacant de consilier clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, 

resurse umane, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare, 

începând cu data de 01.02.2022; 

− dispoziția primarului nr.113/25.03.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al 

Keszenheimer Clara;  

− dispoziția primarului nr.116/31.03.2022 privind încadrarea  în funcţia contractuală de consilier în 

Cabinetul primarului comunei Căpleni a numitului Csizmár Antal; 

− dispoziția primarului nr.130/11.05.2022 privind numirea numitei Rinco Rita în funcția publică de 

execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant  în Compartimentul relații publice, 

registratură și monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Căpleni  

− dispoziția primarului nr.131/13.05.2022 privind angajarea, doamnei Gaja Irén, pe perioadă 

nedeterminată,  în funcţia contractuală de execuție guard I în cadrul Compartimentului 

administrativ și gospodărire comunală din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni, 

județul Satu Mare; 

− HCL 37/17.12.2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Căpleni;  

− Hotărârea Consiliului local nr.8/01.02.2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni,  

− avizul comisiei  pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină nr.18/28.07.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

− art.409 alin.(1), alin.(3) lit.b) din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare 

− prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c),  art.139, alin.(3) lit.i) precum și cele ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.-1.- (1)Se  aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Căpleni, județul Satu Mare, astfel: 

-  în cadrul Compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane, postul 

vacant este ocupat de dna Mészáros Zsuzsa din Compartimentul urbanism și achiziții publice; 

- postul vacant din Cabinetul primarului este ocupat de dl Csizmár Antal; 

-  în cadrul Compartimentului relații publice, registratură și  monitorizare proceduri administrative postul 

vacant este ocupat de domnișoara Rinco Rita; 

- în cadrul Compartimentului administrativ şi gospodărire comunală postul de guard I este ocupat de dna 

Gaja Irén; 



- în cadrul Compartimentului situaţii de urgenţă dl Zahari  Lóránt -Antal va ocupa funcția contractuală de 

conducere de Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență. 

(2) Se  constată vacantarea postului consilier achiziții publice din cadrul Compartimentul urbanism și 

achiziții publice. 

 

Art.-2.- Se aprobă Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Căpleni conform anexei nr.1, care face parte intergantă din prezenta hotărâre. 

 

   Art.-3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Căpleni. 

   Art.-4.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:   

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare, 

 

Art.-5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

   

 

  Președinte de ședință       Contrasemnează 

      Tillinger Ferencz                               Csizmar Erika 

                                                                       Secretar  general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor prezenți: 8, Nr. total al consilierilor absenți:5, 

Voturi pentru:8, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


