
    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
HOTĂRÂREA NR. 26/23.02.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 07.02.2022 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  23.02.2022; 

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. (4) lit. c)  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 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 07.02.2022, înregistrate sub 
nr.27/21.02.2022, nr. 31/02.2022 și nr. 29/21.02.2022; 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.unic. Se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei Cristian  din data de 07.02.2022, anexă la prezenta hotărâre. 
 
 
Adoptată la Cristian, în data de 23.02.2022 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
                   Gavrilă CALEFARIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 3 „abțineri” din 13 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
 Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Afișare; 
Red:AN/AN/5 ex. 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 7 februarie 2022 
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Cristian 

 

Şedinţa începe la ora 14:00 

 

D-na Secretar 
general 

Şedinţa a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziţia nr. 36/2022. Ședința se desfășoară online prin 
intermediul platformei zoom. La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri locali, 
lipsind d-na Anuțoiu Elena, dl.Blănaru Aurelian-George și dl. Deleanu 
Constantin. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Dl. Calefariu Bună ziua dragi colegi. Avem 5 puncte pe ordinea de zi, ele privesc 
mici modificări care trebuiesc făcute la unele proiecte depuse la 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației- Programul 
Național de Investiții Anghel Saligny, modificări mai mult de denumire, 
formale, cerute de către acest minister.  

          Punctul nr.1.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului 
privind obiectivul de ”Modernizare drum de acces Schit, localitatea Cristian, comuna 
Cristian, județul Brașov” 
D-na Secretar 
general 

Sunt mici modificări referitoare la localitate sau la județ. Lângă localitate 
au mai considerat necesar să se treacă și comuna Cristian. 

Dl. Grapă Am și eu rugămintea, dacă se poate, dat fiind faptul că am primit 
materialele pe ultima sută de metri și că nu am reușit să le punem cap la 
cap ca să le comparăm cu proiectele anterioare care au primit deja 
aprobarea Consiliului local, am rugămintea către d-na secretar general să 
puncteze la fiecare ce s-a modificat față de proiectele anterioare. 

Dl. Calefariu 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 observaţii?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

       Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului 



privind obiectivul de ”Sistematizare rețele canalizare pluvială, comuna Cristian, județul 
Brașov” 
D-na Secretar 
general 

Aici este o modificare doar la denumirea obiectivului de investiție. S-a 
mai adăugat județul Brașov. 

Dl. Coticiu Am o rugăminte. Haideți să încercăm să avem o standardizare, la primul 
proiect de hotărâre scrie localitatea Cristian, comuna Cristian, județul 
Brașov, haideți și la celelalte să scriem exact la fel.  

D-na Secretar 
general  

Nu se poate pentru că este în funcție de cererea de finanțare, de titlul cu 
care a fost trimisă, iar noi am omis să trecem județul Brașov. Titlul cererii 
de finanțare trebuie să fie același cu al proiectului. Nu sunt tip. Dar le veți 
studia când veți avea timp în profunzime, în adresa de clarificare a 
fiecărui proiect spune ce trebuie modificat iar la acesta scrie că denumirea 
obiectivului nu este identică cu cea din cererea de finanțare din platforma 
electronică. 

Dl. Calefariu În regulă. Am înțeles. Deci suntem siguri că nu vom fi nevoiți să mai 
facem încă o modificare peste un timp. 

Dl. Calefariu 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 observaţii?   
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, pentru modificarea și completarea HCL nr. 127/28.10.2021, privind 
aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru depunerea la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind 
obiectivul de”Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul 
preluării apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum 
și pe strada Câmpului” 
D-na Secretar 
general 

Aici se va mai adăga în plus comuna Cristian, județul Brașov. 

Dl. Calefariu 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 observaţii?   
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 cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului 
privind obiectivul de”Amenajare străzi-asfaltare str. Nisipului(II,III, IV), str. Frații 
Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, Str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, comuna Cristian, 
județul Brașov” 
D-na Secretar 
general 

În cazul acesta, în afară de titulatură la clarificări s-a subliniat și faptul că 
devizul nu respectă în totalitate modelul de deviz din normele 
metodologice, acesta a fost modificat de proiectant și am convenit să 
emitem o nouă hotărâre și să o abrogăm pe cea veche. Au apărut 
modificări doar la structura devizului general. 

Dl. Calefariu În acest caz este atât schimbare de denumire cât și schimbare de structură 
de deviz. 

D-na Secretar 
general 

Suma nu s-a modificat, doar structura de deviz. 



Dl. Matcaș Dacă îmi permiteți. Felicitări d-lui primar pentru implicare în ceea ce 
privește asfaltările dar vroiam să îi atrag atenția să se îndrepte și către alte 
zone în ceea ce privește asfaltarea, nu doar Cartierul Tineretului, mai sunt 
și alte zone în localitate care ar trebui privite din acest punct de vedere, 
tot așa să accesăm fonduri, comuna este puțin mai mare decât Cartierul 
Tineretului. 

Dl. Calefariu 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 observaţii?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr. 5.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației a proiectului 
privind obiectivul de ”Înființare rețea canalizare pluvială în cartierul Tineretului, comuna 
Cristian, județul Brașov” 
D-na Secretar 
general 

În acest caz se va emite o nouă hotărâre. În preambulul primei hotărâri s-
a strecurat o eroare materială în sensul că trebuia trecut în cererea de 
finanțare 60 luni termenul iar noi din greșeală am trecut 6 luni iar în titlu 
trebuia adăugat și județul Brașov. Prin urmare se va emite o nouă hotărâre 
în care se va modifica și cererea de finanțare cu cele 60 luni, se va 
modifica titlul și va abroga cea veche, HCL nr. 122/2021. 

Dl. Calefariu 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 observaţii?   
Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Diverse I. Memoriul Justificativ nr. 17328/05.10.2021 privind suplimentarea valorii 
contractului de achiziție publică nr. 143/06.08.2018 cu o valoare de 80.000,00 lei inclusiv 
TVA 
Dl. Grapă În legătură cu modul în care vor fi implementate aceste proiecte, vreau 

doar să punctez faptul că lucrările ar trebui să țină cont de etapizarea 
normală și firească a execuției, cel puțin în cazul acestor sisteme de 
canalizare pluviale și în ceea ce privește asfaltarea. Sper că în calendar 
ele sunt prinse corespunzător astfel încât să nu ne trezim că întâi asfaltăm 
străzile și apoi după cum am mai văzut în alte cazuri săpăm ca să băgăm 
conductele. 

Dl. Primar  Este exact partea ce am discutat-o astăzi în ședința avută cu dl. viceprimar 
și Compartimentul Achiziții, pentru că ne dorim să ne asigurăm că vom 
putea corela programul de îngropare cabluri, canalizare pluvială, cu 
asfaltarea acestor drumuri. Vă dați seama că nu putem gândi altfel.  

Dl. Grapă Eram convins de lucrul acesta dar am dorit să punctez asta ca să mă asigur 
că l-am pus pe masa dezbaterii și să fiți și dumneavoastră atent la buna 
desfășurare a lucrărilor.  

Dl. Primar Am ținut cont și încercăm din bugetul local să corelăm lucrările, având 
în vedere că practic este prima etapă, vă dați seama, așa cum spune și dl. 
Coticiu, vor veni clarificări și pe partea tehnică, vom trece prima etapă  și 
sperăm ca următoarele etape să le putem parcurge iar proiectele să devină 
eligibile.  



Dl. Grapă Doamne ajută să devină eligibile și să prindem finanțările, doar că după 
cum știți există niște termene de execuție și de aceea spuneam că trebuie 
gândit un calendar astfel încât să ne asigurăm că nu ne grăbim să 
terminăm asfaltarea conform termenului de execuție, ca să ne dăm seama 
că de fapt trebuia să băgăm înainte cablurile în subteran sau să ne fi 
ocupat de partea de canalizare pluvială. 

Dl. Primar Avem gândite lucrurile acestea. Avem SF-uri în lucru, deja unele 
finalizate  și demarăm lucrările pe direcțiile pe care am depus cereri de 
finanțare, să putem corela aceste proiecte.  

Dl. Coticiu  Cât reprezintă procentual această suplimentare? 
Dl. Primar Valoarea suplimentată este sub valoarea indicatorilor, contractul de 

finanțare l-am avut semnat pe o valoare mai mare, iar această valoare este 
sub valoarea contractului de finanțare. Deci sunt suplimentări care vor fi 
finanțate pe PNDL 2.  

Dl. Coticiu  Perfect dar cât înseamnă, 2%, 3%?  
Dl. Primar Nu aș știi să vă spun, nu știu valoarea contractului de lucrări. Ce vă pot 

spune este că este sub nivelul indicatorilor tehnici aprobați înainte dar ne 
putem informa iar când treceți pe la primărie vă vom putea da și alte 
detalii. Domnul viceprimar ne spune că ar fi un procent de aproximativ 
18%.  

Dl. Murza Această sumă va fi recuperată de la bugetul național de la PNDL sau va 
fi suportată de la bugetul localității? 

Dl. Primar  Valoarea va fi prinsă în bugetul de pe anul acesta dar contractul de 
finanțare este pe PNDL.  Adiționalul care se va încheia se va depune 
pentru suplimentare la PNDL. 

Dl. Calefariu Supune la vot aprobarea memoriului justificativ, în vederea emiterii unui 
aviz favorabil pentru suplimentarea valorii contractului de achiziție 
publică nr. 143/06.08.2018 cu o valoare de 80.000,00 lei inclusiv TVA.  
Suma de bani va fi plătită după aprobarea bugetului pe anul 2022. 
Se emite aviz favorabil pentru  suplimentarea valorii contractului de 
achiziție publică nr. 143/06.08.2018 cu o valoare de 80.000,00 lei 
inclusiv TVA, cu 10 voturi pentru și o abținere (dl. Grapă). 

         Diverse II.      Memoriul Justificativ nr. 17759/12.10.2021 privind suplimentarea 
valorii contractului de achiziție publică nr. 240/05.11.2018 cu o valoare de 1.050.000,00 
lei inclusiv TVA 

Dl. Calefariu Supune la vot aprobarea memoriului justificativ, în vederea emiterii unui 
aviz favorabil pentru suplimentarea valorii contractului de achiziție 
publică nr. 240/05.11.2018 cu o valoare de 1.050.000,00 lei inclusiv 
TVA. Suma de bani va fi plătită după aprobarea bugetului pe anul 2022. 
 
 
Se emite aviz favorabil pentru suplimentarea valorii contractului de 
achiziție publică nr. 240/05.11.2018 cu o valoare de 1.050.000,00 lei 
inclusiv TVA, cu 10 voturi pentru și o abținere(dl. Grapă). 

Dl. Calefariu Mai sunt intervenţii? 
Constat că nu.  
În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14:32 
 

 



 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian, 

Gavrilă CALEFARIU                                                                  Anca-Delia NECULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




