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Proces – Verbal  

încheiat azi 21.07.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 300 din 14.07.2022. 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 Ardelean Vasile, în calitate de 

președinte de ședință. 

 Mai participă dna administrator public, dl. Istok – președintele asociației de taurine, care a fost 

invitat și dl. Marin Răzvan – invitat. 

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 

Dombi Ioan îl propune pe dl. Marton Csaba 

Dl. Ardelean supune la vot: 

Pentru – 11 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind declararea stării de 

insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 din 

Legea nr. 205/2015 

Se prezintă proiectul de hotărâre și necesitatea regulamentului. 

Se supune la vot: 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a spațiului 

având ca destinație cabinet medical de medicina de familie 

dl. Iakab Arpad prezintă situația de fapt: plecarea dlui dr. Kovacs și preluarea pacienților de dna sr. 

Șestacova. Propunerea de concesionare este pe 1 an. 

dl. Ardelean: am fost la dansa la Feldioara, este si șefa medicilor de familie, e ok la prima impresie. 

Pacienții vor trebui să se programeze, doar cei cu urgențe nu. 

dl. Kalanyos Opri: programul va fi zilnic, am vorbit cu soțul dânsei. 

dl. Ardelean: până la 01 august pacienții vor trebui să meargă la Feldioara. 

dl. Colțea: bine că e cineva care vine, că sunt puțini medici de familie. 

Se supune la vot: 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în 

proprietatea private a comunei Crizbav 

dl. Iakab Arpad: s-a evaluat pe Cutuș la 4,8 euro/mp, pe Crizbav la 9 euro/mp, iar pe extravilan la 

3.900 lei/ha. 



Dna secretar explică faptul că în urma acestor evaluari, pentru cererile de cumpărare, prețul se va 

putea calcula ușor: pret mp x suprafața. Și vanzarea va trebui aprobata prin HCL. 

Se supune la vot. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării  a două stații de autobuz. 

 

dl. Ardelean: acest proiect este propus de mine. În ședința anterioară s-a votat intrarea în zona 

metropolitan, automat trebuie 2 stații pentru ca cetățenii să aibă unde să se retragă, mai ales că vine 

iarna, vin ploi, iar stațiile din prezent sunt deteriorate. 

dl. Iakab: este foarte bună idea, daca nu vin cei de la RATBv cu stațiile lor. 

dl. Marton: este necesar să se stabilească locația 

dna secretar: se stabilește tot prin HCL 

Se supune la vot: 

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

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 229/10.07.2022 

dl. Iakab Arpad: explică raportul de evaluaren păduri: din 1932 ha, 1911 ha sunt băgate la 

APIA. S-a făcut în decembrie 2021 și statutul comunei. Explică, prin exemplificare, cum se face 

evaluarea, prin prețul esenței lemnului de pe parcele. Anunță consilierii că daca au nevoie de o copie, 

aceasta se găsește la secretariat. 

Se supune la vot: 

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

7. Diverse 

dl. Iakab aduce problema recensământului și anume faptul că oamenii nu sunt recenzați, ca mai 

lipsesc aprox. 600 de persoane și solicită consilierilor să anunțe populația.  

Dna administrator public spune că a fost putin personal: 1 recenzor la 1000 de locuitori. 

dl. Iakab Arpad, pentru al doilea punct la diverse aduce discuția despre caii lăsați liberi. 

Dna secretar explică ce spune Legea nr. 205 și face referire la adresa trimisă către Consiliul 

Județean cu privire la pagubele provocate de acești cai. 

dl. Iakab: o altă problemă este legată de apă, lumea udă grădinile și nu vom deschide bazinul de 

rezervă deoarece in caz de incediu avem nevoie de apă. Totodată prezintă consilierilor o filmare în 

care pe o conductă de 2 inch curge apă pe camp, iar bivolii se scaldă în acea mlaștină formată 

artificial din apa potabilă a localității. 

dl. Istok spune că ar fi vorbit cu Ferentz să nu dea acolo apă, că rămâne localitatea fără apă de baut. 

La propunerea dlui Coltea de a face o adapatoare, dl Istok spune că nu e posibil. 

dl. Iakab explică consilierilor locali prezența celor doi invitati in cadrul ședinței și necesitatea 

discutării celor doua probleme majore cauzate de Asociația de Taurine Crizbav: 1. Balegarul de pe 

strada și 2. Mlaștina create artificial pentru bivoli. Informează apoi faptul că dl. Răzvan Marin este 

angajat al Asociației de Taurine Crizbav, iar orice distrugere sau accident săvârșită de angajat cade 

în sarcina angajatorului. Propune ca dl. Marin să facă un saivan . 

dl. Răzvan Marin spune că va aduce o rulotă și va sta în câmp pe perioada pășunatului. Și aduce în 

discuție problema cailor lăsați liberi 

Dl. Iakab prezită adresa trimisă de primărie către Consiliul județean. 

dl. Dombi amintește de HCL nr. 9/2022 și solicită punerea în aplicare. 

dl. Iakab: Răzvan, esti angajat al asociației de taurine Crizbav? 

dl. Marin: da! 

dl. Iakab: și ce înseamnă asta? 

dl. Marin: că trebuie să ai o responsabilitate. 

dl. Iakab: cât esti in timpul muncii, Istok e șeful tău, și răspundeți în fața legii daca faci vreo 

prostie. 



dl. Marton ia cuvantul și menționează că un animal bea cam 100L/zi, dar consumul asociației este 

mult mai mare, este risipa de apa, mai ales pe secetă, și daca nu raționalizează, li se va tăia apa. 

Dl Iakab: la izvorul Moise avem ceas, au fost 834mn de apă livrați de acel izvor și Asociația de 

taurine a plătit din mai până în prezent 1435 mc. 

dl. Csaba: Împărțim 11.400 l/zi la 90 de zile, peste 10 mc/zi – este foarte mult. 

Se indeamnă la un consum rational, deoarece altfel populația va avea de suferit. 

dl. Bogos G solicită remontarea trambulinei pe str. Lungă 

dl Iakab spune ca datorită zgomotului produs de tiruri a fost desființată, dar daca popularția o 

doreste, se va remonta. 

dl. Kalanyos: e jale cu transportul. Nu vin autobuzele,chiar daca lumea plătește biletul 

dl. Iakab: daca nu se iesea acum câțiva ani din zona metropolitan, de azi se băga autobuz. Asa, s-a 

făcut HCL, se va face ședință în cadrul asociației, daca ne primesc inapoi vom stabili procedura 

curselor, în limita bugetului local. 

dl. Iakab se adreseaza dlui Morar: ati votat ieșirea din metropolitan! 

dl. Morar: s-a votat la propunerea dlui primar de la acel moment că nu era rentabilă intrarea în 

metropolitan. 

dl. Iakab: am venit aici, la primărie, pentru oameni, ca să facem oamenilor bine! 

dl. Iakab: am depus proiect pe Anghel Saligny pentru 11,7 km de drum și s-a aprobat suma de 

10.000.000 lei plus TVA. L-am denumit Asfaltare drumuri comunale Crizbav. Deci vom avea în 

cont aproximativ 2 milioane de euro pentru asfaltare DC 39, DC 36, DC 70 (până în centrul 

Cutușului). Propun asfaltarea unei ocolitori din DC 39 să ajungem pe drumul spre Dumbrăvița. 

Fermele ne aduc bani la buget deci trebuie sa le facilităm accesul. 

  Ne costă 35.000 lei plus TVA prelungirea canalizării și pe str. Tineretului în Cutuș ca să 

nu turnăm asfalt și apoi să îl tăiem. Facem canalizare, facem asfaltare! Susțin ideea să asfaltăm 

către Cutuș, ca să putem duce RATBv până în Cutuș daca se poate. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general  

Astrid MORARIU 

 


