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Proces – Verbal  

încheiat azi 30.03.2022 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 10 consilieri din numărul total de 11consilieri locali în funcție. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei. Probleme medicale Calanos Daniela. 

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

1. Proiect de hotărâre privind    aprobarea casării unor mijloace fixe și a unor obiecte de 

inventar din patrimoniul comunei Crizbav 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor minime de închiriere 

a buldoexcavatorului proprietatea Comunei Crizbav   

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea achiziţionării  indicatoarelor tip totem 

de intrare/iesire din localitate si a suportilor de steaguri. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2022 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

5.  

Proiect de hotărâre privind   aprobarea achiziţionarea   statiei de clorinare –

instalare instalatie dozare Hipoclorit   

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării organigramei,astatului de 

funcții si salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav 



Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

 

7.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii d-lui Balași Sorin de trecere a 

animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre 

zonele de păşunat, adăpat şi adăpostire 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

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

8. Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesionare 

nr.2622/17.09.2010 incheiat intre Primaria Crizbav si Morar Marius 

Intreprindere Individuala a imobilului Remiza PSI Str.Cetatii nr.495. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot: 

Pentru – 9; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

Abtinere: Morar Gheorghe 

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 

 


