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Proces – Verbal  

încheiat azi 29.06.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 278 din 22.06.2022. 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. 

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 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.) 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Iakab Arpad dă explicații referitor la valoarea cotizației ce va trebui achitată și anume suma de 

6500 euro. Apoi vorbește despre necesitatea de reziliere a contractului cu Codreanu și despre 

multitudinea de hârtii și petiții trimise, inclusiv către ANPC, cu privire la problemele create de 

Codreanu pe raza comunei, petiții la care nu s-a primit un răspuns care să convină. Mai apoi spune că 

pentru a forța respectarea orarului curselor, este bine să fie semnat contract cu RATBv. 

Morar Gheorghe: dar RATBv nu trebuie să aibă o valoare minimă de taxare, fără de care nu va 

circula? 

Iakab Arpad: Ba da. 

Marton Csaba: Și la Codreanu e o taxă minima și trebuie plătit. Și la RATBv poate vor fi și alte 

facilități. 

Morar Gheorghe: și pe vremea vechiului primar s-a pus problema de a intra în asociație și s-a dus 

fostul primar la RATBv și i-au spus că daca nu sunt suficienți călători, diferența de preț o va plăti 

primăria….sunt multi bani…. 

Dl. Iakab Arpad îi invită în ședință și să ia cuvantul pe dl. Cătălin Frangulea și dna Corina Mașca, din 

partea Asociației Metropolitane. Dl. Frangulea explică printre altele că o soluție pentru a minimiza 

costurile este cea expusă de dl. Iakab și anume de a colabora cu Hălchiul pentru diminuarea costurilor 

suportate din bugetul primăriei. Totodată se explică faptul că orarul curselor poate fi ajustat în funcție 

de necesitățile comunei. 

Morar Gheorghe: Hălchiu cât acoperă din bilete? Noi am mai fost în asociație și am iesit! Costuri prea 

mari….!!! 

Cătălin Frangulea: transportul public nu e ceva profitabil pentru primărie. De exemplu la Brașov, 

călătorii suportă 20-30% din cost, restul până la 100% e acoperit de bugetul local. 

dl. Ardelean pune în discuție problema controlului biletelor. 



dl. Frangulea spune că localitățile au cerut către RATBv să înceapă angajarea mai multor controlori 

deoarece s-au constatat diferențe mari între numărul biletelor și numărul călătorilor din autobuze. 

Există un abonament metropolitan în valoare de 195 de lei/lună, valabil pe toate rutele metropolitan și 

include și cursele din oraș. 

Marton Csaba: se face comparație între prețul de la abonamentul Codreanu și prețul RATBv. 

Morar Gheorghe: Haideți să vedem cum votăm și apoi vedem dacă și cum procedăm mai departe!! 

Dl. Ardelean supune la vot proiectul de hotărâre: 

Pentru – 11 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor 

(PAAR) pentru anul 2022, aferent UAT Crizbav 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

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 

Se prezintă proiectul de hotărâre și se explică. 

Se supune la vot: 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie 

pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“ 

Se supune la vot: 

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

5. Proiect de hotărâre privind modernizarea și asfaltarea căii de acces către cimitirul 

penticostal și reparație podul de la școala Cutuș. 

 

Morar Gheorghe: e din bugetul local sau proiect pe fonduri? 

Iakab Arpad: din bugetul local. 

Se supune la vot: 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice, Clădirea Primăriei Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov”cu 

includerea în proiect a achiziționării și amplasării pe domeniul public al comunei, a 2 

stații de reîncărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule electrice și participarea la 

Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 – Fondul local 

dl. Iakab Arpad: sunt 100% bani de la Uniunea Europeană, 200.000 euro. Ieri am fost la 

București, am vorbit cu ministrul și daca facem proiect ca lumea, se va aproba. Avem termen 2 zile. 

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,  

 ADRELEAN Vasile 

 

 

 

 

Secretar general  

Astrid MORARIU 

 


