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Proces – Verbal  

încheiat azi 23.05.2022 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al comunei 
Crizbav 

 
Ședința a fostconvocatăprindispozițiaprimarului nr. 234 din17.05.2022. Sunt prezenţi10 

consilieri din numărul total de 11consilieri locali înfuncție.Dl. Marton Csaba este lipsă. 
Secretarul general constată existența cvorumului, drept pentru care se consider ședința ca fiind 

statutară și se deschid lucrările ședinței de către dl. consilier local ArdeleanVasile, încalitate de 
președinte de ședință. 
Se supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei. 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
PrezentareaProcesului-verbal al ședințeianterioare, precum șivalidarea – prinvot – a acestuia. 
Se supune la vot: 

Pentru – 10, Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale 

PrimărieiComuneiCrizbav ,judetul Brașov pe anul 2022 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Iakab Arpad prezintămodificărileorganigramei conform raportului de specialitate.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

Pentru – 10 Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe 

anul 2022 
Se prezintăproiectul de hotărâre. Dl. Iakab Arpad explicămotivelerectificăriibugetare. 
Se supune la vot: 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/2021 privind împuternicirea 

viceprimarului comunei Crizbav in vederea depunerii cererii de plată pentru accesarea 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatic şi conservarea 
pădurilor”, aferentăMăsurii 15 „Servicii de silvomediu, 
serviciiclimaticeşiconservareapădurilor” Submăsura 15.1 „Plăţipentruangajamente de 
silvomediu 

Se prezintăproiectul de hotărâreși se explicănecesitateamodificării HCL nr.22 de către viceprimarul 
cu atribuții de primar, dl. Iakab Arpad. 
Se supune la vot: 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de 

adoptare a taxelor special și domeniile în care acestea se pot institui 
Dl Iakab Arpad explicăregulamentulșinecesitateaadoptăriiunuiastfel de regulament. 
Se supune la vot: 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 
 



5. Proiect de hotărâreprivind modificarea coeficienților care stau la baza determinării 
salariilor pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primaruluicomunei Crizbav. 

Se face referire la adresaprimită de la prefectura referitor la cresterea populației comunei.  
Se supune la vot: 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

6. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Crizbav în Sistemul național electronic de 
Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancarși implicit 
înrolareaînsistemul ,,Ghișeul.ro’’ 

dl. Iakab Arpad expune consilierilor faptulcăACoR a lăsat ca măsură înurma auditului, înrolarea 
primăriei 4 la acestsistem de plata online sicăacestaeste de viitor. 
Se supune la vot: 
Pentru – 10; Impotrivă  - 0; Abtineri – 0; 

7. Diverse 
Dl. Iakab Arpad amintește consilierilor de obligativitatea depunerii rapoartelor de activitate pe 

anul 2021, inclusiv pe site-ulprimariei. Încontinuare el propune consilierilor ca fiecare dintre ei să 
depună pe parcursulanului 2022 măcar un proiect de hotărâre, iar sedintele de consiliu local sa fie 
inregistrate. 

Dl. Coltea deschide subiectul cu privire la drumul forestier către cetate și dacaestepermisaccesul 
cu mijloace de transport pentru ca nu stie care estecategoria de folosintaforestiersauturistic. Dl. Iakab 
Arpad spunecă se vainteresa ce fonduri europene se pot atrage pentru a renova cetatea si in cazula 
cestadacadrumulesteforestier se vor face demersurile pentru a trece la drum touristic pentru a da access 
publicului la punctul de interes. 

dl. Șchiopu susținecă acel drum este turisticși nu forestier. 
In urma afirmațiilor dluiColtea cum ca acel drum e forestier, dl Iakab incheie discuția spunand 

ca daca e necesar o sa il transforme din forestier in turistic. 
Dl Iakab – oborul de animale – abia în aprilie s-a aprobatîn CJ suma de bani pentru inceperea 

organizarii oborului. 
- înlegatura cu ciorile care distrug culturilea gricole, le adduce învederec onsileirilor care 

sunt pasii ptr despagubiri. 
dl. AdreleanVasile aduce in discutie brazii de la biserică – sunt uscațișinecesitătăierea. 
dl. Iakab Arpad – trebuietăiatși un plop 
dl. KalanyosOpri-la fostul SMA este rampă de gunoi desi a fost bariera 
I se explicăfaptulcăproprietarulterenuluiesteresponsabil cu curățeniașicăpoateprimiamendă. 
Ca urmare a faptuluică au fostepuizatetoatepunctele de pe ordinea de zi, preşedintele de 

şedinţădeclarăşedinţaînchisă. 
 
 

 

 Preşedinte de şedinţă,  
 Adrelean Vasile 

 
 
 

 
 
 
Secretar general  
Astrid MORARIU 

 


