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Proces – Verbal  

încheiat azi 26.04.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 53 din 18.04.2022. Sunt 

prezenţi 11 consilieri din numărul total de 11 consilieri locali în funcție.  

La ședință sunt prezente  d-na Astrid Morariu – secretar general al comunei și dna 

Antoanela Niculae – administrator public. 

Secretarul general constată existența cvorumului, drept pentru care se consideră 

ședința ca fiind statutară și se deschid lucrările ședinței de către dl. consilier local 

Marton Csaba, în calitate de președinte de ședință. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei. 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

Prezentarea Procesului-verbal al ședinței anterioare, precum și validarea – prin vot – 

a acestuia. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11, Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Marton Csaba îl propune pe dl. Șchiopu, iar acesta refuză. Dl. Morar Gheorghe îl 

propune pe dl Marton, iar dl. Colțea îl propune pe dl. Ardelean.  

Se supune la vot desemnarea ca președinte de ședință pentru 3 luni a dlui Ardelean 

Vasile: 

Pentru – 11 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

2. Proiect de hotărâre privind  completarea preambului HCL nr. 47/2021 

privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă 

Se prezintă proiectul de hotărâre. Dl. Iakab Arpad explică necesitatea adoptării 

proiectului. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 



4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI 

”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării  procedurii de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii 

Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a 

deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre 

ADI ”ISO Mediu” Brașov   

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmenbrare/dezlipirea unui imobil,  

inscris in CF 104157 si cadastral  104157. 

Se discută despre parcelele din Cutuș – dl. Iakab explică faptul că pentru fiecare 

pas OCPI solicit HCL, iar acum trebuie făcut hotarul. Urmează apoi un HCL cu 

evaluarea și apoi vânzarea parcelelor în urma dezmembrării.  

dl. Iakab – Facem un inventor în Cutuș și unde găsim loc de casă să o dăm cu 

acte- în regulă, ca să poată face tot ce e necesar pentru a construi. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

6. Diverse 

dl. Șchiopu aduce în discuție prezența a 50 de cai ai romilor pe terenul său, care 

au cauzat distrugeri culturilor agricole. 

dl. Iakab explică cum se obține autorizație pentru obor și este necesară o adresă 

către Consiliul Județean pentru a primi ajutor în vederea rezolvării problemei cailor 

romilor, lăsați liberi pe terenurile oamenilor. 

Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, 

preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,  

 Adrelean Vasile  

 

 

Secretar general  

Astrid MORARIU 

 


