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Proces – Verbal  

încheiat azi 31.08.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 315 din 11.08.2022. Sunt prezenţi toți 

consilierii locali în funcție. 

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 privind aprobarea taxelor pentru închirierea Căminului 

Cultural Crizbav 

dl. Șchiopu întreabă cu ce sume închiriază cei de la sala de sus, daca sunt mai ieftini, atunci oamenii 

poate vor merge acolo 

dl. Iakab dă telefon și întreabă parohia evanghelică care este tariful de închiriere. Doamna cu care 

vorbeste ii comunica: pentru nunti 1000 de lei, pentru parastas 800 lei, pentru botez 300 lei o jumătate 

de zi, pentru majorat 300 lei și pentru cununie 500 de lei. 

Dl. Marton supune la vot: 

Pentru – 11 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul de 

carburant   

dl. Iakab: s-a achiziționat buldo nou și trebuie stabilită norma de conbustibil pentru că la iarnă, 

utilajul fiind cu lama de deszăpezire, va fi utilizat pentru deszăpezirea localității pe toate străzile 

Se supune la vot: 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare 

prin atribuire directă a terenurilor aflate în domeniul privat al Comunei Crizbav, jud. 

Brașov 

dl. Iakab Arpad prezintă situația de fapt: sunt 3 cereri de cumpărare, după ce au fost făcute 

dezmembrările: Cornel, Cercea și Flora. Pentru a putea face vânzările se face un regulament. Luna 

trecuta au fost aprobate evaluările . 

Se supune la vot: 

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

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin atribuire directă pe numele Ioniță 

Cornel a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104160 

Se supune la vot. 

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

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin atribuire directă pe numele Cercea 

Nicolae-Cosmin a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104106 



Se supune la vot. 

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

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin atribuire directă pe numele Flora 

Daniel-Gabriel a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104110 

Se supune la vot. 

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

7 Proiect de hotărâre privind desemnarea  a a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al 

Comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav 

Dl. Iakab îl propune pe dl. Marton Csaba 

dl. Șchiopu îl propune pe dl Ardelean Vasile 

Se supune la vot. 

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

8 Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția Club Trans Carpatic a 

drumului forestier “Calea Cetății” în vederea organizării unei probe sportive 

Dl Iakab: în fiecare an se face un raliu în Crizbav. 

dl. Marton: este stabilita si ora organizarii lui 

Se supune la vot. 

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

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii  de fonduri din bugetul local unor unităţi 

de cult din comuna Crizbav 

Se supune la vot. 

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

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii  de fonduri din bugetul local pentru 

extindere rețea hidranți și contactarea unei persoane fizice/juridice autorizate în scopul 

asigurării fiabilității și eficienței necesare a hidranților exteriori a UAT Crizbav 

Se supune la vot. 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 1 (dl. Colțea); 

11 Diverse 

dl. Șchiopu: puntea va rog… sa trimiteți socialii pe vale, că toate crăcile curatate de vecini au 

ramas pe canalizare la pod la Kalanyos 

dl. Iakab: peste tot sunt distrugeri: cai, ursul. Am vorbit cu Bogdan să facem dosarele de paguba 

pentru urs unde oamenii au porumb. Se discuta pe procedura. Trebuie anunțat la Fondul de 

vânătoare Doripesco la paznicul de vânătoare ca să facem dosarele de pagubă. 

dl. Dombi: cu cosurile de gunoi? Se pot pune in sat? pentru că țiganii aruncă pe jos cu pretextul 

că nu au coșuri. 

dl. Morar: daca n-au rezistat alea de beton…. Se vor rupe si distruge… 

dl. Iakab: trebuie să achităm 100000 la gradinita – garanția. Sper ca proiectul care trebuia 

finalizat in anul 2019 sa fie finalizat luna viitoare si se vor primi inapoi 435000 lei. 

 Punem cosuri, unul din consiglieri sa faca proiect de HCL, in valoare de 20000 lei. Și 

vom pune cosurile pe stalpi. 

dl. Morar: să incercam sa vedem cum se comporta cetatenii 

dl. Iakab: punem 50? 

dl. Coltea: nu! E mult. 

dl. Șchiopu: e mult 

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

şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

Președinte de ședință      Secretar general  

Marton Csaba        Morariu Astrid 


