
 

 

 

Proces verbal Nr.1558 

 

Încheiat astăzi 15 august 2022 la şedinţa extraordinară al Consiliului local al comunei Căpleni,  

desfășurat electronic 

 

 

 Consiliul Local al comunei Căpleni, județul Satu Mare, a fost convocat pentru şedinţa 

extraordinară,  pe data de  15 august 2022,  ora 12.00, prin dispoziţia primarului nr.185/11.08.2022. 

Invitația și materialul au fost transmise consilierilor prin poșta electronică în data de 12.08.2022. 

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

procesului verbal de afişare nr.11/11.08.2022  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 republicată, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Din totalul de 13 consilieri au participat la ședință 11 consilieri: Kánya Zsolt-Albert, Csizmár Antal-

Tamás, Fleisz Tamás, Fleisz Adrien, Pink Rudolf, Tillinger Ferencz, Gal Zoltan, Mészáros Lórant, Mánc 

Tihamér, Tabori Francisc-Robert și Szilágyi Sylven-Teofil. Nu a participat: Posz Attila și Heveli Jozsef 

Ședinţa este statutară.   

Ordinea de zi:  

1. Proiect de hotărâre nr.37/2022 privind  conferirea  titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor  

P. Asztrik OFM, 
              inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni; 

2. Proiect de hotărâre nr.38/2022 privind  conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit, 

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni; 

3. Proiect de hotărâre nr.39/2022 privind aprobarea transformării unui post din Compartimentul 

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

  inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni; 

4. Raportul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară nr.141/27.07.2022 

 

Punctul 1 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr. 37/2022 privind  conferirea  titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor  

P. Asztrik OFM, inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social 

culturale, culte acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, se aprobă și va fi hotărârea nr.37/2022 privind  

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

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.38/2022 privind  conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit, 

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; activităţi social 

culturale, culte acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 

Cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, se aprobă și va fi hotărârea nr.38/2022 privind  

conferirea  titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre nr.39/2022 privind aprobarea transformării unui post din Compartimentul 

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

inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni. 

Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină acordă aviz favorabil. 

Dna secretar: Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii este majoritatea absolută (7 voturi). 



Cu 10 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 abținere: Mánc Tihamér, se aprobă și va fi hotărârea nr.39/2022 

privind aprobarea transformării unui post din Compartimentul administrativ şi gospodărire 

comunală din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni. 

   

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               

                                        Tillinger Ferencz                            Csizmar Erika 


