
 
Anexa I  
  
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Crizbav 

din data de 29.06.2022, ora 0900 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Crizbav, prin Consiliul 
Local al Comunei Crizbav, la Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului  Public  Brașov (A.M.D.D.T.P.BV.) 
 Inițiator: Consilier local Dombi Ioan. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1,2,3; 
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a 
riscurilor (PAAR) pentru anul 2022, aferent UAT Crizbav 
Inițiator: Viceprimar Iakab Arpad. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1,2,3; 
3. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a 
creanțelor fiscale datorate Bugetului local al comunei Crizbav, de către persoanele 
juridice radiate de la Oficiul Registrului Comerțului 
 Inițiator: Viceprimar Iakab Arpad. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1, 2, 3; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de 
garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“ 

Inițiator: Viceprimar Iakab Arpad. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1,2,3; 

5. Proiect de hotărâre privind modernizarea și asfaltarea căii de acces către cimitirul 
penticostal și reparație podul de la școala Cutuș 
Inițiator: Consilier local Marton Csaba. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1,2,3; 

6. Proiect de hotărâre privind Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Primăriei 
Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov” și participarea la Programul 
Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – 
Fondul local, investiția „I.3. – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale”. 
Inițiator: Viceprimar Iakab Arpad 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1,2,3 

Diverse. 
În conformitate cu prevedererile art. 134 alin. (5) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consilerii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri. 
 
Viceprimar cu atributi de primar, Secretar general al UAT, 
                Arpad IAKAB       Astrid MORARIU 
 


