
   

    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEȚUL BRAȘOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
HOTĂRÂREA NR. 150/15.12.2021 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.11.2021 
 

  
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în ședință ordinară la data de  15.12.2021; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (2)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art.138, alin.(15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 25.11.2021, înregistrate sub 
nr.236/14.12.221, nr. 245/14.12.2021 și nr. 244/14.12.2021; 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.unic. Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Cristian  din data de 25.11.2021, anexă la prezenta hotărâre. 
 
 
Adoptată la Cristian, în data de 15.12.2021 
  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ     
      Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 
consilieri prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
 Se comunică: 1 ex. Colecție; 1 ex. Instituția Prefectului; 1 ex. Dosar ședință; 1 ex. Primar, 1 ex. 
Afișare; 
Red:AN/AN/5 ex. 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRAȘOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 25 noiembrie 2021 

În ședința ordinară a Consiliului Local Cristian 
 
 

Ședința începe la ora 09:00 

 

D-na Secretar 
general 

Ședința a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziția nr. 263/2021. Ședința se desfășoară online prin 
intermediul platformei zoom. La ședință sunt prezenți 15 consilieri locali. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observații? Constat că nu.  

Dl. Buzoianu Supune la vot proiectul Ordinii de Zi cu suplimentări. 
Ordinea de Zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr.1.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 
28.10.2021 
Dl. Buta Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri( d-na 
Anuțoiu, dl. Coșuleț). 

       Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere având ca obiect 
spațiul situat în Cristian, str. Aleea Eroilor, nr. 7 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  

          Punctul nr. 3.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 din data de 
01.10.2000, având ca obiect imobilul situat în Cristian, str. Griviței, nr. 1 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 



Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr.4.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 
apartamentele-locuințe sociale situate în Cristian, str. Mihai Viteazul, nr. 1C 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul ca 
aceste apartamente-locuințe sociale să fie închiriate doar pe o perioadă 
de 3 ani. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr. 5.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ÎNDIGUIRE ȘI 
DECOLMATARE CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL pe raza comunei Cristian 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din comuna Cristian, pentru anul școlar 2021-2022, 
semestrul I 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

              Punctul nr. 7.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri de plată, constând 
în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, datorate 
bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local 
al comunei Cristian 
Dl. Coticiu Aș dori să știu o evaluare a impactului bugetar. Avem așa ceva? 
Dl. Blănaru Am avut o discuție cu domnul primar și dânsul a spus că impactul a fost 

favorabil, cu excepția anului izbucnirii pandemiei, în care datele 
problemei s-au schimbat mult.  

Dl. Coticiu În astfel de cazuri mi s-ar părea corect să se spună, impactul este de 100 
mii Ron, 500 mii Ron, când votăm așa ceva mi se pare corect să știm 
impactul. 

Dl. Grapă Și eu aș vrea să mai adaug ceva. Pe lângă faptul că nu cunoaștem impactul 
asupra bugetului, a mai existat o solicitare la sfârșitul anului trecut, pe un 
proiect similar, prin care am cerut o listă cu toate persoanele fizice și 
juridice care au solicitat aceste scutiri de taxe tocmai pentru a nu plana 
suspiciunea că aceste hotărâri sunt date preferențial. Reiterez această 



rugăminte dacă ne puteți pune la dispoziție această listă cu persoane 
fizice și juridice care beneficiază de aceste scutiri de taxe. 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

       Punctul nr. 8.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. 
Brașov pentru anul 2021 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

      Punctul nr. 9.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind premierea elevilor și sportivilor din comuna Cristian care au obținut 
rezultate deosebite în anul 2021 
Dl. Buzoianu A existat o discuție la ședința de comisii cu privire la alte premieri, 

acestea nu au putut intra în această ședință, urmând a fi introduse în 
ședința din luna decembrie. 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

        Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea Documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a 
imobilului teren, proprietatea comunei Cristian, înscris în CF nr. 105781 a localității 
Cristian, în suprafață de 11219 mp 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Punctul nr. 11.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cristian, jud. 
Brașov, a imobilului teren cu indicativ cadastral, a imobilului construcție C1, pod rutier 
și a imobilului drum tronson DJ112B, de la km 0+00-km0+62m, în vederea înscrierii 
provizorii în Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 



Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 
          Punctul nr. 12.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind  aprobare PUZ-plan urbanistic zonal- pentru construire locuințe și 
funcțiuni complementare, str. Vulcanului, fn., extravilan, comuna Cristian, jud. Brașov, 
beneficiar BUSUIOC CRISTIAN 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr. 13.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind unele măsuri de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al 
comunei Cristian, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr. 14.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/1999, modificată și 
completată prin HCL nr. 69/2019, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 
public al comunei Cristian 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

       Punctul nr. 15.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind acordarea dreptului de superficie pentru terenul identificat în CF 
nr. 103305, sub nr. top 886/66, d-nei NECHITA MIRELA, în calitate de moștenitoare a 
defunctului Stanciu Dumitru 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

               Punctul nr. 16.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, 
Gicu COJOCARU,  pentru modificarea și completarea HCL nr. 93/2015 privind 
aprobarea încetării prin reziliere a contractelor de concesiune încheiate cu numitul 
RADOMIR IRINEL 

D-na Secretar general informează Consiliul local cu privire la unele modificări ale 
articolelor, în cadrul proiectului de hotărâre, astfel articolul 6 a devenit articolul 5, în urma 
numerotării articolului 3 și s-a mai introdus un nou articol referitor la rezilierea doar celor 2 
contracte din CF, pentru a fi mai clar înțeleasă hotărârea. 
Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  



Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere (dl. 
Grapă). 

              Punctul nr. 17.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea pentru anul 2022 a prețului de referință a masei 
lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Comunei Cristian, a 
criteriilor, volumelor și modul de valorificare a masei lemnoase, a prețurilor de pornire 
la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică a nivelului 
maximal al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr. 18.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, pentru aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de 
asistență și de reprezentare în instanță în cauza ce formează obiectul unui dosar de la 
executare, incidente dosarului execuțional nr. 959/2013 creditor Tohănean Cornel 
Florin, prin avocat Dudău Alexandru 

Dl. Blănaru Noi am avut o discuție, era bine dacă ni se prezenta o informare, care 
observ că nu s-a făcut în ultimul timp, referitoare la acest proces și nu 
numai dar avizul comisiei noastre este favorabil. 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri(dl. 
Grapă, dl. Crețu, d-na Anuțoiu). 

         Punctul nr. 19.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației 
tehnico-economice a obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal, în comuna  Cristian,  Județul Brașov” și participarea la Programul 
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 



         Diverse I.      Referatul nr. 18758/28.10.2021  al compartimentului Asistență 
Socială privind acordarea stimulentului financiar de 1.500 lei pentru constituirea 
familiilor-familia Iacob 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

        Diverse II.     Referatul nr. 19127/03.11.2021  al compartimentului Asistență 
Socială privind acordarea stimulentului financiar de 1.500 lei pentru constituirea 
familiilor-familia Olteanu 

 Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

    Diverse III.     Referatul nr. 19821/15.11.2021  al Compartimentului Financiar, 
Buget-contabilitate privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Mironica COZMA în 
vederea decontării cheltuielilor privind investigații medicale și decontarea tratamentului 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Diverse  IV.    Referatul nr. 19615/11.11.2021 al Compartimentului Urbanism 
privind eliberare Acord al Consiliului Local Cristian pentru construire locuință pe un 
teren cu suprafață mai mică de 500 mp pentru Sorin CIOACĂ 

Dl. Buzoianu Cere avizul comisiilor de specialitate,  
Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  
Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 
Sunt alte observații?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Diverse V.    Referatul nr. 19126/03.11.2021 al Șefului SVSU privind începerea 
procedurii de achiziție a serviciilor de permanență și intervenție imediată asupra speciei 
de urs brun, valoarea totală a serviciilor prestate pentru o perioadă de 1 an de zile este de 
24.000 lei                                             
Dl. Coticiu Am o nelămurire. Aici scrie contract servicii de permanență, intervenție 

imediată. Orice contract de intervenție are și un termen. Imediat e ceva 
foarte vag, ar trebui să scrie x ore, la modul acesta, din punctul meu de 
vedere, acest contract nu este deloc clar ca și responsabilități și pentru ce 
plătim banii. 

Dl. Buta Aș dori să îi răspund colegului nostru. Noi am făcut ceea ce trebuie 
conform Ordonanței de guvern nr. 81. Verificăm și dacă ceea ce ați spus 



dumneavoastră este în concordanța cu Ordonanța nr. 81 atunci putem 
modifica. Dar este vorba despre comisia care se face pe arealul fiecărei 
localități ca urmare a Ordonanței nr. 81. Și atunci avem nevoie de aceste 
contracte de prestări servicii încheiate, care fac parte integrantă 
reprezentanții decidenți ai celor 2 contracte în comisiile de evaluare a 
riscului în arealul localității privind urșii și așa mai departe. Dacă 
verificăm și se poate modifica, dacă nu asta este.  Noi nu am făcut altceva 
decât să respectăm Ordonanța nr. 81. 

Dl. Coșuleț Am avut o discuție pe tema aceasta și erau niște neclarități, intervine 
medicul veterinar, nu se înțelege exact care este procedura, cum 
intervine, îl sună cineva, cine îl anunță. Ar trebui poate să vă uitați puțin 
mai bine peste procedura de intervenție. 

Dl. Buta Este foarte clară și procedura de intervenție. Adică asta facem, ca să avem 
o comisie funcțională trebuie să facem aceste 2 contracte, care fac parte 
integrantă din comisie. În momentul în care se stabilește sau apare un urs 
în zona noastră și produce anumite pagube, este la latitudinea comisiei sa 
ia o decizie, atunci trebuie să fii pregătit pentru orice. 

Dl. Buzoianu Dragi colegi, acestea sunt doar ofertele, noi aprobăm acești bani, 
contractul se face ulterior și probabil în contract vor fi stipulate toate 
aceste cereri. 

Dl. Coșuleț Eu vă spun din experiența Sibiului, pentru că au omorât un leopard din 
cauza erorilor de procedură. 

Dl. Coticiu Propun ca amendament să se treacă un termen de 2, 3 ore, x ore. 
Dl. Blănaru În 3 ore pleacă ursul. 
Dl. Coticiu Ok dar să se treacă ceva. Fără un termen mi se pare mult prea general. 

Acesta este amendamentul pe care îl propun. 
Dl. Nagy Și o oră este mult. Trebuie intervenit cât de repede posibil.  
Dl. Buzoianu Supune la vot aprobarea referatului, în vederea emiterii unui aviz 

favorabil pentru începerea procedurii de achiziție a serviciilor de 
permanență și intervenție imediată asupra speciei de urs brun, valoarea 
totală a serviciilor prestate pentru o perioadă de 1 an de zile fiind de 
24.000 lei. 
Se emite aviz favorabil pentru începerea procedurii de achiziție a 
serviciilor de permanență și intervenție imediată asupra speciei de urs 
brun, valoarea totală a serviciilor prestate pentru o perioadă de 1 an de 
zile fiind de 24.000 lei, cu unanimitate de voturi.                                      

           Diverse VI.   Memoriul Justificativ nr. 19839/15.11.2021 al Compartimentului 
Achiziții Publice privind alocarea în bugetul local a sumelor necesare pentru servicii de 
consultanță și proiectare,  precum și demararea achizițiilor în cel mai scurt timp pentru 
un număr de 6 obiective 
Dl. Buzoianu Aici am niște precizări, aceste fonduri sunt eligibile și nerambursabile 

90%, cofinanțarea de la bugetul local este de maxim 10%. Au fost discuții 
vizazi de acest cadastru, am discutat iar banii vor fi prinși parțial pe cei 4 
ani de zile în funcție de cum se derulează lucrările. 

Dl. Crețu Am și eu o întrebare, dacă se poate. Aici revin asupra chestiunilor pe care 
le-am mai semnalat și în trecut, există și niște criterii de performanță 
pentru aceste servicii de consultanță? Adică banii se plătesc toți în 
momentul în care este depus proiectul? 

Dl. Buzoianu Doar la obținerea finanțării. 
Dl. Coticiu Am și eu o întrebare, la pagina 3, la partea de imobil, sunt estimate 15 

mii imobile, 10 mii intravilan, 5 mii extravilan, 15 mii imobile mi se pare 
o greșeală. 

Dl. Buzoianu Nu vorbim doar de clădiri. Aici se referă și la terenuri, la tot. Este o 
estimare și în funcție de câte se fac, atâtea se decontează.  



Dl. Buzoianu Supune la vot aprobarea memoriului justificativ, în vederea emiterii unui 
aviz favorabil pentru alocarea în bugetul local a sumelor necesare pentru 
servicii de consultanță și proiectare,  precum și demararea achizițiilor în 
cel mai scurt timp pentru un număr de 6 obiective: servicii de proiectare 
pentru extindere rețea distribuție gaze naturale, studiu de fezabilitate 
modernizare clădire strada Lungă nr. 28 (Folosea), servicii de consultanță 
privind accesarea de fonduri în vederea creșterii eficienței energetice și 
gestionării inteligente a energiei în clădirile publice, servicii de 
consultanță și gestionare proiect privind modernizare iluminat public în 
comuna Cristian, servicii de întocmire DALI și proiectare lucrări de 
modernizare iluminat public în comuna Cristian, lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor pe bază de cofinanțare. 
Se emite aviz favorabil, pentru alocarea în bugetul local a sumelor 
necesare pentru servicii de consultanță și proiectare, precum și demararea 
achizițiilor în cel mai scurt timp pentru un număr de 6 obiective: servicii 
de proiectare pentru extindere rețea distribuție gaze naturale, studiu de 
fezabilitate modernizare clădire strada Lungă nr. 28 (Folosea), servicii de 
consultanță privind accesarea de fonduri în vederea creșterii eficienței 
energetice și gestionării inteligente a energiei în clădirile publice, servicii 
de consultanță și gestionare proiect privind modernizare iluminat public 
în comuna Cristian, servicii de întocmire DALI și proiectare lucrări de 
modernizare iluminat public în comuna Cristian, lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor pe bază de cofinanțare, cu unanimitate de voturi. 
 

         Diverse VII.   Informarea nr. 19531/10.11.2021 întocmită de către viceprimarul 
comunei Cristian, Buta Octavian, privind caietul de sarcini și strategia de contractare 
privind atribuirea contractului de prestări servicii de amenajare și întreținere spații verzi 
în comuna Cristian 
Dl. Buta Sunt coroborate caietul de sarcini și strategia de contractare pentru 

serviciile de amanejare și întreținere a spațiilor verzi. Știți cu toții că 
domeniul public se extinde, cerințele sunt din ce în ce mai mari și atunci 
capabilitățile noastre referitoare la realizarea acestor lucrări și din punct 
de vedere al cuantumului financiar sunt reduse și atunci Administrația 
publică locală s-a gândit să facă această strategie de contractare și caietul 
de sarcini, pentru realizarea unui acord cadru pe 4 ani de zile. 

Dl. Coticiu Vă rog să aveți în vedere că poate termenul ar trebui să fie puțin mai lung, 
spre exemplu să fie de 7 ani, pentru a crește șansele de finanțare ale 
contractului. 

Dl. Buzoianu Supune la vot emiterea unui aviz favorabil pentru demararea procedurii 
de licitație, în vederea realizării acordului cadru pe o perioadă de 4 ani. 
Se emite aviz favorabil pentru demararea procedurii de licitație,  în 
vederea realizării acordului cadru pe o perioadă de 4 ani,  cu unanimitate 
de voturi.                                      

Dl. Buzoianu Mai sunt intervenții? 
Constat că nu.  
În aceste condiții declar ședința închisă. 

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 09:38 
 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian, 

Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                                                Anca-Delia NECULA 




