
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.38/2022.- 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit 

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

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.38/11.08.2022 inițiat de Primarul comunei Căpleni privind acordarea 

titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit, 

− raportul nr.45/11.08.2022, secretarului general  cu privire la acordarea titlului PRO VILLA 

Doamnei Schradi Edit, 

− 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 Doamnei Schradi Edit. 

Art.-2.-Ceremonia de conferire a titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit 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, 

- Doamnei Schradi Edit. 

 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.38/11.08.2022 
 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.38/2022 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit 

 

 

 

  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. 38/2022.  

 

 

 

 

 

                         Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LAUDATIO 

Schradi (n. Herman) Edit s-a născut la 21 noiembrie 1960 în localitatea Cămin din județul Satu Mare. Și-a 
finalizat studiile universitare la Facultatea de Matematică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în 1983. Și-a 
promovat cu succes examenele finale tot acolo în 1986. În 1991 a obținut gradul didactic II, iar gradul 
didactic I în 1996. În 1983 a fost repartizat la Dobra, dar din 1 septembrie anului curent a început să predea 
la Căpleni. De-a lungul carierei sale a servit această comună, până în 2022. Este un profesionist cu o 
cunoștință vastă și, pe lângă predarea matematicii, a și luptat mereu pentru predarea în limba maternă 
maghiară. Generații întregi s-au format sub supravegherea sa, la care nu doar a predat, dar și ca diriginte, l-
a și educat. Îi mulțumim pentru serviciul! În semn de recunoștință, îi acordăm premiul Pro Vila a comunei 
Căpleni, județul Satu Mare. La multi ani! 

 

 

 

 

 
LAUDATIO 

Schradi (szül.Herman) Edit 1960. november 21-én született a Szatmár megyei Kálmánd településen. 
Egyetemi tanulmányait a Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem matematika karán végezte 1983-
ban. Ugyanitt tette le sikeresen véglegesítő vizsgáit 1986-ban. 1991-ben szerzett tanári II-es fokozatot, míg 
tanári I-es fokozatot 1996-ban. 1983-ban Dobrára kapott kihelyezést, de a tanítást szeptember 1-jén már 
Kaplonyban kezdte meg. Egész pályafutása során ezt a községet szolgálta, egészen 2022-ig. Nagy tudású, 
jó szakember, a matematika oktatása mellett végig elkötelezett volt a magyar anyanyelven történő oktatás 
mellett, generációk nőttek fel a kezei alatt, akiket osztályfőnökként nevelt is, nem csak oktatott. Szolgálatát 
ezúton is köszönjük! Hálánk jeléül a Szatmár megyei Kaplony község Pro Villa kitüntetését ítéljük meg neki. 
Isten éltesse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria comunei Căpleni 

Nr. 45/11.08.2022 

 

 

 

 

     

RAPORT  

la proiectul de Hotărâre Nr.38/2022 

privind  conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit 

 

 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 

 

 

 

 

 


