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Proces – Verbal  

încheiat azi 28.02.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 53 din 23.02.2022. Sunt 

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

Se supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei.  

Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

1. Proiect de hotărâre  privnd aprobarea modificării organigramei,a statului de 

funcții si salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11; Impotrivă  - 0; Abtineri – 1; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor demersuri pentru 

identificarea și evaluarea unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei 

Crizbav, ce pot face obiectul vânzării s-au atribiuiri la Legea 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personalaSe 

prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea condițiilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea păşunatului pe raza comunei Crizbav în perioada 2022-2023 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

4. Proiect de hotărâre  privnd revocarea HCL nr.20/28.06.2018 prin care se aproba 

trecerea de animale domestice prin fondul forestier,proprietate ala comunei 

Crizbav spre zonele de pasunat”La Cetate” 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

Pentru – 8; Impotrivă  - 2; Abtineri – 1; 

 Impotrivă: Morar Gheorghe,Schiopu Moise Marian. 

 Abtineri: ArdeleanuVasile 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2021 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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



6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 

2022 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

 

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

preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,  

 Marton Csaba p/Secretar general  

Biro Gabriele 

 


