
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.37/2022.- 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM 

 
Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedința din data de _______ 2022.- 

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.37/11.08.2022 inițiat de Primarul comunei Căpleni privind acordarea 

titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM 

− raportul nr.44/11.08.2022, secretarului general  cu privire la acordarea titlului PRO VILLA 

Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM 

− avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie 

socială; activităţi social-culturale, culte nr. 

În conformitate cu prevederile: 

− art. 10 din regulamentul pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome şi distincţii unor 

personalităţi cu merite  deosebite de către Consiliul Local al comunei Căpleni aprobat prin H.C.L. 

nr. 28 /2020,  

− Anexa 2, I, lit B din OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Art.27 alin.(1) și art.28 alin.(6) lit.c) din HCL nr.55/26.11.2021 pentru aprobarea  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni; 

În temeiul art. 104 alin.(1) lit.e), art. 129 alin.(13), art.139 alin.(1), alin.(6) și art. 196 alin.(1) 

lit.a) din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,                  

          

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.-1.-  Se conferă titlul PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM. 

Art.-2.-Ceremonia de conferire a titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik 

OFM va avea loc în cadrul unei recepții festive. 

Art.-3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul  comunei 

Căpleni. 

Art.-4.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către:  

- Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
- Domnul Timár Sándor P. Asztrik OFM  

 

 Art.-5.- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 

propriu. 

 
                                                                         Căpleni, 11 august 2022.-  
 

 

 
                Iniţiator      Avizat 

                Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                      Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 



 

 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.37/11.08.2022 
 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.37/2022 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM 

 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 10 din HCL nr.28/2020 privind aprobarea Regulamentului 

pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţii unor personalităţi cu merite deosebite 

de către Consiliul Local al Comunei Căpleni,  

 Având la bază  documentul ”Laudatio” anexat la prezentul raport, 

 În conformitate cu prevederile  art.136 alin.(8) lit. a)  din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre 

aprobare  proiectul de hotărâre nr. 37/2022.  

 

 

 

 

 

                         Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LAUDATIO 

Timár Sándor P. Asztrik OFM s-a născut la 10 iunie 1964, în localitatea Nicolești din județul Hargita. A fost 
hirotonit preot la Șumuleu Ciuc la 12 noiembrie 1994. 

Studii teologice: 

- 1985–1987, SIS, 

- 1990–1991 – Colegiul Franciscan de Teologie – Esztergom, 

- 1991–1993 – Colegiul Franciscan de Teologie – Szeged, 

- 1993–1994 – Colegiul Franciscan de Teologie – Esztergom. 

Locuri de slujbă: 

- Șumuleu Ciuc, biserica și mănăstirea franciscană; 

- Căpleni, Biserica Romano-Catolică Sf. Anton și mănăstire franciscană, paroh. 

Timár Sándor P. Asztrik OFM a slujit în Căpleni mai mult de un deceniu, ca paroh și șef de mănăstire. El a 
susținut și a patronat atât viața bisericească, cât și coeziunea culturală și socială din comună. S-a străduit 
să-i facă pe locuitorii din Căpleni să aibă încredere în ei înșiși, a încurajat sentimentul de apartenență și 
patriotismul local. Dorim să-i mulțumim și pe această cale pentru serviciile oferite! În semn de recunoștință, 
îi acordăm premiul Pro Vila a comunei Căpleni, județul Satu Mare. La multi ani! 

 

 

 

 

 

 
LAUDATIO 

Timár Sándor P. Asztrik OFM 1964. június 10-én született, a Hargita megyei Csíkszentmiklós településen. 
Csíksomlyón avatták pappá, 1994. november 12-én. 

Teológiai tanulmányok: 1985–1987, SIS, 1990–1991 – Ferences Hittudományi Főiskola – Esztergom, 
1991–1993 – Ferences Hittudományi Főiskola – Szeged, 1993–1994 – Ferences Hittudományi Főiskola – 
Esztergom. 

Szolgálati hely: Csíksomlyó, kegytemplom és ferences kolostor; Kaplony, Szent Antal római katolikus 
templom, ferences kolostor. Házfőnök. 

Több mint egy évtizedet szolgált Kaplonyban Timár Sándor P. Asztrik OFM. Plébánosként, házfőnökként. 
Mind az egyházi életet, mind pedig a kulturális és a szociális összetartozást szívén viselte, pártfogolta, 
istápolta. Törekedett arra, hogy a kaplonyi lakosok bízzanak magukban, ösztönözte az összetartozás 
érzetét, a lokálpatriotizmust. Ebbéli szolgálatát ezúton is köszönjük! Hálánk jeléül a Szatmár megyei 
Kaplony község Pro Villa kitüntetését ítéljük meg neki. Isten éltesse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Primăria comunei Căpleni 

Nr. 44 / 11.08.2022 

 

 

 

 

     

RAPORT  

la proiectul de Hotărâre Nr.37/2022 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 10 din HCL nr.28/2020 privind aprobarea Regulamentului 

pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincţii unor personalităţi cu merite deosebite 

de către Consiliul Local al Comunei Căpleni:  

”Art. 10. (1) Titlul PRO VILLA reprezintă cel de-al doilea titlu onorific ca semnificaţie, care se 

acordă de către Consiliul Local al Comunei Căpleni, în temeiul întrunirii cumulative a condiţiilor 

prevăzute în prezentul regulament și a cel puţin unuia din criteriile enunţate la articolul precedent, 

dacă acţiunile valoroase ale personalităţii propuse au o amploare mai diminuată în raport cu cele 

pentru care Consiliul Local consideră necesar a acorda titlul de ”Cetăţean de Onoare al Comunei 

Căpleni”. Mai pot primi acest titlu și persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea 

de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor sau care 

au realizat acte de curaj și devotament în slujba comunităţii; 

 

(2) Titlul Pro Villa, se acordă de oricâte ori hotărește Consiliul Local și constă în următoarele: 

- o plachetă sau un medalion dintr-un metal preţios/semipreţios sau un material aurit/argintat cu 

însemnele comunei Căpleni, înscrisul titlului sau distincţiei, într-o cutie de distincţii, barat de o 

panglică de mătase cu culorile orașului, 

- un brevet sau un certificat de conferire cu stema comunei semnat de primar și secretar, numele 

celui distins, motivul recunoașterii, nr HCL, data acordării, introdus într-un tub din carton decorat. 

- o sumă de bani – ce se va definitiva de către Consiliul local la data conferirii 

- menţiune în cartea de onoare a comunei Căpleni 

- un tablou așezat într-un loc de cinste în cadrul clădirii primăriei (sala de ședinţe, holuri ,coridoare 

etc)  

- o legitimaţie 

- ”Laudatio” (sub formă de document tipărit), citit și semnat de iniţiator. Dacă persoana este de altă 

naţionalitate decât cea română, documentul se va citi și în limba maternă a premiantului.” 

 Văzând prevederile art.129 alin.(13) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

”(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul 

de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin 

acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit........” 

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, susțin necesitatea, oportunitatea și legalitatea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată.  

   

   

                 Secretar 

            Csizmar Erika 

 


