
  

 

ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

Proiect de Hotărâre Nr.40/2022.- 

privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 

Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul 

Satu Mare” 

 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare al viceprimarului comunei Căpleni, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu 

nr. 1/19.09.2022 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 

pentru dezvoltarea colectivității; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

cu nr.49/19.09.2022 prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

- raportul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism; 

- oportunitățile de finanțare nerambursabilă din cadrul Strategiei de Dezvoltare locală a Grupului de 

Acțiune Locală ”Sud-Vest Satu Mare”, Asociație din care face parte si Comuna Căpleni, respectiv 

prin Măsura 5/6B - Dezvoltarea serviciilor destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de trai ”, din cadrul 

acestei strategii de dezvoltare locală, precum și prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 

5/6B - Dezvoltarea serviciilor destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de trai ”; 

- Hotărârea Consiliului Local Căpleni nr.9/08.02.2022 pentru aprobarea bugetului local de venituri 

și cheltuieli al comunei pentru anul 2022,   

- HCL nr.18/17.03.2022, HCL nr.23/17.05.2022 și HCL nr.27/07.06.2022 privind modificarea  

bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022. 

În baza prevederilor: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.d) alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Căpleni adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente 

pentru Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, 

județul Satu Mare”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Achiziționarea de 

utilaje și echipamente Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul 

comunei Căpleni, județul Satu Mare” rezultă din nevoia îmbunătățirii serviciilor din comună.  

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 

P.N.D.R., potrivit legii. 



Comuna Căpleni se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, dacă este cazul, respectiv 

finanțarea cheltuielilor neeligibile.  

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5. Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor comunei (nr. locuitori 

conform Recensământului 2011: 3.031 locuitori și va facilita accesul localnicilor la serviciile 

îmbunătățite ale comunei. 

Art. 6. Caracteristicile tehnice ale investiției: conform anexei nr. 1 

Art. 7. Valoarea totală a proiectului este 172.629,00 lei, echivalent a 35.804,00 euro cu TVA  

Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite. Se desemnează Tamás-Róbert Megyeri, în calitate de 

primar al comunei Căpleni pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR în 

derularea proiectului. 

Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei 

Căpleni. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, cu: 

- Instituția Prefectului Județul Satu Mare; 

- Primarul Comunei Căpleni. 

 Art.-11.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

 

  

Iniţiator      Avizat 

     Csizmár Antal-Tamás         Csizmar Erika 

        Viceprimarul comunei Căpleni                                   Secretar general 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_enRO986RO987&sxsrf=ALiCzsbY7opSuL8TvO2eXiah4CAfV956jg:1662537664591&q=c%C4%83pleni+tam%C3%A1s-r%C3%B3bert+megyeri&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME6PN07KVeLVT9c3NCwqTLOsrMpJ0dLLTrbST88vSy3Ky03NK0FiJubEZ5UWZRanZCaXZObnWeUmVuYXLWKVTz7SXJCTmpepUJKYe3hhsW7R4c1JqUUlCrmp6ZWpRZk7WBl3sTNxMAAA6A_MC3cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9r7G3m4L6AhWygf0HHZtjCCEQmxMoAXoECEkQAw


 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

VICEPRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.1/19.09.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.40/2022.- 

privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 

Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul 

Satu Mare” 

 

 

Având în vedere necesitatea achiziției unor utilaje pentru localitatea Căpleni propun 

implementarea   Proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Compartimentul 

administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul Satu Mare”. 

Prin implementarea proiectului, ce va fi depus spre finanţare prin Strategiei de Dezvoltare 

locală a Grupului de Acțiune Locală ”Sud-Vest Satu Mare”, prin Măsura 5/6B - Dezvoltarea serviciilor 

destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de trai ”, se vor achizitiona următoarele utilaje necesare în 

gestionarea administraţiei locale şi care deservesc comunitatea: 

NR.CRT. DENUMIRE UTILAJ CANTITATE 

1.  Mașină de tuns 1 bucata 

2.  Refulator 1 bucata 

3.  Motoferăstrău elagaj 1 bucata 

4.  Motounealtă 1 bucata 

5.  Bormasina 1 bucata 

6.  Compactor 1 bucata 

7.  Polizor unghiular 1 bucata 

8.  Generator 1 bucata 

9.  Motoburghiu profesional 1 bucata 

10.  Redresor auto 1 bucata 

11.  Rider 1 bucata 

12.  TOCATOR 1 bucata 

13.  Remorca agricola monoax 1 bucata 

 

Implementarea proiectului este necesara pentru imbunatatirea capacitatii de administrare si 

intretinere a teritoriului Unității Administrativ - Teritoriale ale comunei Căpleni, ceea ce va asigura 

dezvoltarea economică și socială. În momentul de față, lipsa echipamentelor necesare pentru 

amenajarea spațiilor publice și de intervenție, dacă este cazul duce la necesitatea închirierii acestora 

sau „răspuns târziu” la nevoile comunității. 

 

Iniţiator       

        Csizmár Antal-Tamás          

                                                    Viceprimarul comunei Căpleni  

 

 



 

Primăria comunei Căpleni 

Nr. 50/ 19.09.2022 

 

 

 

     

RAPORT  

la proiectul de Hotărâre Nr.40/2022.- 

privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 

Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul 

Satu Mare” 

 

 

Proiectul „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Compartimentul 

administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul Satu Mare” 

constituie un aport pentru dezvoltarea colectivității prin faptul ca deserveste interesele comunității. 

Prin implementarea proiectului, ce va fi depus spre finanţare prin Strategiei de Dezvoltare 

locală a Grupului de Acțiune Locală ”Sud-Vest Satu Mare”, prin Măsura 5/6B - Dezvoltarea serviciilor 

destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de trai ”, se vor achizitiona următoarele utilaje necesare în 

gestionarea administraţiei locale şi care deservesc comunitatea: 

NR.CRT. DENUMIRE UTILAJ CANTITATE 

1.  Mașină de tuns 1 bucata 

2.  Refulator 1 bucata 

3.  Motoferăstrău elagaj 1 bucata 

4.  Motounealtă 1 bucata 

5.  Bormasina 1 bucata 

6.  Compactor 1 bucata 

7.  Polizor unghiular 1 bucata 

8.  Generator 1 bucata 

9.  Motoburghiu profesional 1 bucata 

10.  Redresor auto 1 bucata 

11.  Rider 1 bucata 

12.  TOCATOR 1 bucata 

13.  Remorca agricola monoax 1 bucata 

 

Implementarea proiectului este necesara pentru imbunatatirea capacitatii de administrare si 

intretinere a teritoriului Unității Administrativ - Teritoriale ale comunei Căpleni, ceea ce va asigura 

dezvoltarea economică și socială. În momentul de față, lipsa echipamentelor necesare pentru 

amenajarea spațiilor publice și de intervenție, dacă este cazul duce la necesitatea închirierii acestora 

sau „răspuns târziu” la nevoile comunității. 

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 

 

 

       


