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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

Consiliul Local al  Comunei Crizbav     

Str. Principala nr. 141, Crizbav 507081, jud. Brasov 

Tel.: +40-(0)268-481820,  +40-(0)268-481755 

Fax: +40-(0)268-481755;  

 

Proces – Verbal  

încheiat azi 07.10.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 

Crizbav 

 

Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 344 din 03.10.2022. 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 alegerea președintelui de ședință 

Domnii Morar, Colțea și Șchiopu îl propun pe dl. Marton. 

Se supune la vot: 

Pentru – 11 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

2 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 58/2022 privind 

aprobarea plantarii cu puieti pe aliniamentul stradal – str. Principala si str. Lunga, com 

Crizbav, în cadrul proiectului Planteaza in Romania   

dl. Iakab explică faptul că au mai apărut 2 parcele unde pot fi plantați copaci, că s-au solicitat 

un număr de 7.000 de puieți de salcâm pentru plantare și că ONG vine cu voluntari. 

Se supune la vot: 

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

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe 

anul 2022 

Se supune la vot: 

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

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția Club Auto Blic a drumului 

forestier “Calea Cetății” în vederea organizării unei probe sportive 

dl. Iakab – există aviz de la OS Codrii Cetății, iar condiția pusă organizatorului este de a adduce 

drumul la starea inițială. 

Se supune la vot. 

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Crizbav 

nr. 37/29.06.2022 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 



Page 2 of 2 

 

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

componenta 10 – Fondul local 

Secretarul general explică faptul că datorită modificării prețurilor se modifică suma din bugetul 

proiectului. 

Se supune la vot. 

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

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

publice, Școala Gimnazială Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov” și participarea 

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

componenta 10 – Fondul local, Runda a II-a 

Se supune la vot. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea și punerea în funcțiune a 

centrului de monitorizare în timp real a situației din Comuna Crizbav și a sistemului de 

supraveghere a domeniului public” și participarea la Programul Național de Redresare și 

Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, Runda a II-

a 

dl. Iakab – suma este de 47.950 euro + TVA, centrul de monitorizare va fi in fosta poștă și 

monitorizarea va fi făcută de poliția locală 

Se supune la vot. 

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

5 Diverse 

Se aduce în discuție necesitatea zugrăvirii interioare a căminului cultural Crizbav. . 

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 


