
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
HOTĂRÂREA NR. 44/29.03.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.02.2022 
 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29.03.2022; 

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 
Administrativ, 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. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 23.02.2022, înregistrate sub nr. 
52/28.03.2022, nr. 50/28.03.2022 și nr. 46/28.03.2022; 
  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 ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Cristian din data de 23.02.2022, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Adoptată la Cristian, în data de 29.03.2022 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
                   Gavrilă CALEFARIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
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. 



   
                                                                                      Anexa nr. 1 la HCL nr. 44/2022 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi, 23 februarie 2022 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Cristian 
 

Şedinţa începe la ora 10:00 

 

D-na Secretar 
general 

Şedinţa a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziţia nr. 48/2022. La şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri  
locali, din cei 15 aflați în funcție. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Înainte de a se intra în ordinea de zi, are loc depunerea jurământului d-lui consilier local 
Țăranu Cristian-Dumitru, validat prin Încheierea Finală Civilă pronunțată la data de 13 
ianuarie 2022 de către Judecătoria Brașov, în dosarul nr. 408/197/2022. 
Dl. Calefariu 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 
28.01.2022 
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 12 voturi pentru și o abținere (dl. 
Țăranu). 

       Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 
07.02.2022 
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 10 voturi pentru și 3 abțineri(d-na 
Anuțoiu, dl. Deleanu, dl. Țăranu). 



          Punctul nr. 3.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov pentru 
anul 2022 
Dl. consilier Matcaș și dl. consilier Blănaru intră în ședință. 
Dl. Coticiu La poziția 26, noi când am discutat despre Dorobeiul am spus că o să 

subvenționăm  25% din tarif și am spus că același procent o să îl aplicăm 
și la partea de salubritate pe principiul să fim mumă pentru toți, ciumă 
pentru toți. Acum în buget e aceeași sumă. 

Dl. Primar  Când vom aproba noile tarife vom ține cont de propunerile 
dumneavoastră, oricum valoarea nu implică o contribuție pe tot anul, la 
sfârșit regularizăm.  

Dl. Matcaș De ce nu este HCL pentru chestia aceasta? 
Dl. Primar Noi am aprobat tarifele la Salubritate la un nivel de preț ca anul trecut, 

dar în urma ședinței de la Dorobeiul ați venit cu propunerea aceasta să 
mergem pe o subvenție egală pe ambele domenii, apă-canal, salubritate. 

Dl. Matcaș S-a stabilit în ședința de buget să faceți proiect de hotărâre cu noile tarife 
de aceea am făcut AGA, ca să fie timp să se facă proiect de hotărâre. 

D-na Anuțoiu Pe comisii discutaserăm să găsim posibilitatea de a mări fondul pe sport 
și pe culte, pe sport este foarte puțin, în comparație cu câte echipe avem 
de sponsorizat și poate o să avem și altele și dacă există posibilitatea aici 
de modificare, poate  la o rectificare. 

Dl. Primar Trebuie văzut, să tăiem o stradă de la asfaltat, să alocăm în partea cealaltă, 
dumneavoastră știți, dar și investițiile pe care dorim să le realizăm la nivel 
de comună sunt importante. Asta nu înseamnă că dacă în decursul anului, 
dacă vom obține finanțări pe unele proiecte, știți că am depus iar acest 
lucru mai scade presiunea pe bugetul local și vom avea și alte surse.  

D-na Anuțoiu Noi am identificat în proiecția bugetară de unde am putea lua aceste 
sume, nu sunt foarte mari dar cât de cât. Spre exemplu amenajare strada 
Popovici. 

Dl. Primar Noi acolo pe str. Stoica Popovici am blocat refacerea carosabilului căci 
dorim să amenajăm o zonă centrală cu flori. Avem niște sume estimate  
acolo, nu avem un contract încheiat, cu siguranță când se va încheia 
contractul și dacă sumele vor sunt mai mici, vom aloca sume din zonele 
care ne rămân și de la toate contractele.  Vă dați seama că noi am estimat 
conform SF-ului dar în mare parte licitația duce la o scădere, poate 75%-
80% din valoarea estimată iar atunci putem jongla cu sumele în anumite 
zone unde doriți d-voastră să le repartizați. 

Dl. Deleanu La ședința pe comisii eu m-am ridicat și am cerut colegilor să mărim 
această sumă, cu toții ați fost de acord. Nu am contestat și nu o să contest 
niciodată bugetul. Domnul Mălureanu știe ce face, cred că este la obiect  
și este foarte bun dar sunt convins că se apleacă într-o după amiază și 
găsește posibilități ca să scoată de ici-colo ca să mai adauge la partea de 
cultură-sport. Și cred că sunteți toți de acord,  tineretul și secțiile sportive 
din comună au crescut, prin urmare am putea să mai adăugăm. 

Dl. Primar Mai putem aloca sumele la rectificare, domnule Mălureanu? 
Dl. Mălureanu Părerea mea este că dacă avem ceva de adăugat, ar fi bine să o facem 

acum. Următoarea rectificare va fi undeva prin iulie-august. Pot fi 
rectificări în cazul în care intră niște bani în plus dar aceia vin direct 
direcționați pe un anumit capitol de cheltuieli, în general investiții.  Dacă 
avem ceva de modificat ar fi bine să prindem acum o sumă.  Puteți să 
lăsați în sarcină să caut până fundamentez bugetul, adică astăzi, în 
decursul zilei dar să spuneți aproximativ o sumă căci va fi destul de greu. 
Nu pot lua din 7 capitole.  



Dl. Primar Cum a propus d-na Anuțoiu. 
Dl. Mălureanu  În jur 100 mii? 
Dl. Matcaș Cum ați ajuns la calculul acesta? La un centralizator, nu știu cum s-a 

ajuns la suma aceasta, s-a făcut un top iar centralizarea este foarte 
interesantă. Văd asfaltare, iluminat pe locul 3, surprinzător creșterea 
bugetului pentru activități de sport și este și sumă, adică nu știu fiecare 
dintre noi, dacă am începe să facem o simulare, ar trebui să știm cat cere 
x, cât cere y,  de unde s-a știut  15 solicitări că doresc ca majorarea să fie 
la 600 mii. Știți cine a făcut acest centralizator? S-au și solicitat cei 600 
mii de către locuitori? 

Dl. Primar De la asociații. 
Dl. Mălureanu Avem mailurile primite și listate.  
Dl. Matcaș  Cei care au vrut suma aceasta, s-au întâlnit, au avut o discuție între ei,  

cum au ajuns la această sumă de 600 mii? 
Dl. Primar Fiecare a venit individual cu câte o solicitare iar noi am prins la suma 

solicitată, asta nu înseamnă că trebuie să dăm. 
D-na Anuțoiu Ar fi trebuit ca în documentații să fie și acele cereri, ca să le putem 

vizualiza și noi. 
Dl. Mălureanu Este vorba de 100 mii? Ca să fie clar, care se vor duce pe partea de sport 

și în mare parte cred că modificarea va fi de la poziția 8.  
Dl. Grapă Sunt consternat de modul în care luăm decizii majore căci este cea mai 

importantă a anului, în care aprobăm bugetul și stăm acum în această 
ședință să mutăm sume dar nu înțeleg nici mai departe dacă vom ajunge 
la o concluzie ce se va întâmpla. Îmi displace la modul cel mai sincer 
modul de lucru. De aceea avem comisii de specialitate, de aceea a existat 
bugetarea participativă, lucrurile acestea ar fi trebuit discutate, aduse 
toate amendamentele la buget, făcute modificările astfel încât în ședința 
de plen să avem documentul final și închis. Acum este tardiv, dar 
începând de anul viitor propun să facem acest lucru și de asemenea pe o 
parte aș dori să îi mulțumesc d-lui Mălureanu pentru faptul că a trimis 
ieri documentele pe care le-a solicitat domnul Coticiu.  

Dl. Mălureanu Aseară le-am finalizat. 
Dl. Grapă  Aseară? Și noi de când am fi avut timp de aseară până azi să facem o 

analiză obiectivă pe baza acestor documente? Timpul este foarte scurt, 
documentele nu vin, transparența nu este în regulă.  

Dl. Mălureanu Documentele le-ați avut. Acela este efectiv bugetul în cifre. 
Dl. Grapă Ceea ce vreau să punctez este următorul lucru. Pentru a face o analiză 

obiectivă pe foile acestea punctate ce le-am primit, este foarte complicat 
și vă spun de ce, partea de venituri, e clară, dar mai departe, care sunt 
cheltuielile cu aparatul bugetar, care sunt proiectele și care sunt direcțiile 
de finanțare pentru aceste proiecte, sunt toate amestecate, sunt încurcate 
și ar trebui noi consilierii să luăm practic fiecare cifră de aici și să o 
inserăm noi într-un document pe care să îl ordonăm în funcție de aceste 
categorii de lucrări pentru a face o analiză obiectivă, ceea ce este foarte 
complicat, e practic o dublare a muncii pe care dumneavoastră oricum o 
faceți. Anul viitor sper să faceți același lucru, dar mai din timp, pentru a 
putea să avem o oglindă reală și o analiză obiectivă cu privire la acest 
buget. 

Dl. Mălureanu 2 poziții sunt modificate. Poziția 8 cu minus 100 mii lei care se vor duce 
pe partea de sport, la poziția 115 bunuri și servicii. Vom avea 382 mii lei. 
Atât se modifică. 

Dl. Matcaș  Sunt suficienți cei 382 mii? 
Dl. Mălureanu Nu știm. Asta va hotărî comisia când se vor depune dosarele. 
Dl. Coșuleț Apropo de cultură și de sport, eu sper că de anul acesta, după ce o să 

punem regulamentul pe fonduri nerambursabile la punct și există un 



demers în sensul acesta să putem să avem o ușoară claritate și viziune 
asupra activităților sportive și culturale pe termen lung și să putem 
anticipa mai ales că tocmai este la Guvern o lege care ne permite să putem 
finanța evenimente multianuale sau mă rog în diferite etape și putem să 
avem o predictibilitate în a bugeta mai corect și mai clar. Eu sunt convins 
că după ce o să revenim cu regulamentele și o să clarificăm un pic situația 
culturii și a sportului, la un moment dat o să vă cerem în cadrul 
Consiliului Local să fiți de acord cu înființarea Centrului cultural sportiv 
și educativ, așa o să se numească sper iar atunci lucrurile vor intra sub 
acea umbrelă a Centrului cultural și sper să putem clarifica și să mergem 
pe o linie coerentă și mai clară în ceea ce privește cultura. La un moment 
dat aș dori să vă cer să facem un fel de pact pe cultură și pe sport și să le 
lăsăm să își urmeze cursul. Sunt alte zone unde se pot negocia lucrurile 
dar depinde, singura șansă a Cristianului este cultura și să se decupeze 
cumva în tot spectrul acesta amestecat în care trăim și să ia o notă aparte 
prin cultură și prin evenimentele sportive care se vor desfășura la noi aici.  

Dl. Grapă  Este prima oară când când aud despre acest centru. Ne puteți oferi și 
detalii.  Ceea ce ați spus că cultura ne salva, ar fi bine dacă puteți și 
argumenta. 

Dl. Coșuleț  Am spus că sunt 3, Cultură, Sport și Educație. Când o să avem toate datele 
o să vorbim mai pe larg.  

Dl. Grapă Este un proiect personal sau este o idee a administrației publice locale de 
a dezvolta așa ceva? 

Dl. Coșuleț Din ambele sensuri. Eu am și o inițiativă a partidului nostru pe tema 
aceasta și bineînțeles că administrația își dorește așa ceva dar sunt niște 
discuții preliminarii.  

Se supune la vot amendamentul de a se majora bugetul local cu 100 mii lei. Amendamentul 
este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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. 
Propunerea  este aprobată cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr. 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 
Dl. Coticiu Am câteva comentarii aici. Partea de subvenții este cu 1 milion 400 lei/an. 

Așa cum s-a vorbit deja, probabil că la următoarea ședință de Consiliu 
local o să avem un proiect de hotărâre pentru diminuarea subvenției la 
25% din tarif.  Asta înseamnă că aproximativ 70 mii lei vor fi o economie 
la bugetul local, propunerea mea este ca clar acea economie să treacă la 
partea de investiții pentru Salubritate. Ideea de bază pe care am discutat-
o cu toții este că prin diminuarea subvenției nu facem economie la buget 
ci facem investiții în acel serviciu. Doi la mână, la alte cheltuieli sunt 1 
milion 390 mii, adică 48% din cheltuieli la alte cheltuieli. Mie nu mi se 
pare normal să votăm un buget în care 48% din cheltuieli sunt la categoria 
,,altele”. Nu este deloc transparent, nu este deloc normal. Ca atare eu aș 
prefera să mă abțin de la a vota un buget în care repet 48% din cheltuieli 
sunt la alte cheltuieli. Mulțumesc. 

Dl. Mălureanu La documentele ce le-ați avut pe comisii, la dosarul mare există și 
referatul în care este detaliat ce înseamnă alte cheltuieli, dacă doriți să îl 
vedeți, dar l-ați avut și pe comisii, au fost făcute 3 exemplare din 
documentele justificative și acolo să știți că este Fin-eco, unde suma pe 
lună este undeva la 60 mii. 



Dl. Coticiu De ce le treceți la altele? 
Dl. Mălureanu De acolo se plătesc. Nu pot să le schimb eu denumirea, așa se numeste 

subcapitolul-alte cheltuieli. Aveți în referat. 
Dl. Coticiu Și scrie alte cheltuieli către Fin-eco. 
Dl. Mălureanu În referat este detaliat. 
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 utilizării sumei din excedentul bugetului local, înregistrat 
la sfârșitul anului 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. 

          Punctul nr. 6.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea utilizării sumei din excedentul instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții înregistrat la 
sfârșitul anului 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. 

          Punctul nr. 7.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2020 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 8.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul IV al anului 2020 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 9.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul I al anului 2021 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 10.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul II al anului 2021 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 11.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2021 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 12.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul IV al anului 2021 
pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții 
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. 13.   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 DE98, în vederea înscrierii provizorii în 
Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian 
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. 14.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea documentației de actualizare a datelor de carte funciară 
prin documentații tehnice de ,,Primă înscriere” a unor imobile străzi ce aparțin 
Domeniului Public al comunei Cristian 
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. 15.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cristian, jud. 
Brașov a imobilului teren înscris în CF 105236, nr. top 883/2/2 în suprafață de 343 mp în 
vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian 
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. 16.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea prelungirii închirierii imobilului apartament situat în 
Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov, d-nei Dăneț Manuela 
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. 17.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru servicii 
de apă potabilă și de epurare ape uzate(canalizare) la nivelul comunei Cristian 
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. 18.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 
60/04.01.2022 la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul 
public al comunei Cristian 
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. 19.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 
120/02.02.2022 la BNP Milu Călin Petru și trecerea terenului cu destinația drum în 
domeniul public al comunei Cristian 
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.      Informarea nr. 2151/11.02.2022 a Compartimentului Juridic privind 
notificarea nr. 1397/03.02.2022 de la SC OLMEDA PEISAGE GREEN SRL privind 
stingerea litigiului care face obiectul dosarului nr. 2687/62/2020 aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov 

Dl. Buzoianu În cadrul ședințelor de comisii așa s-a stabilit, cum că vrem să cumpărăm 
acele clădiri și să facem demersuri în acest sens. 

Dl. Țăranu Există un proces pe speța asta? 
Dl. Calefariu Așa rezultă. 
Dl. Țăranu Iar dânșii doresc să stingă litigiul. 
Dl. Murza Și în cazul în care dorim să facem o evaluare și să cumpărăm ulterior 

clădirile, ce se întâmplă cu procesul? 
Dl. Primar Continuă. Dacă găsim o soluție de a închide această conciliere automat 

nu își are rost procesul. 
Dl. Blănaru Noi ne ocupăm de evaluare sau își angajează dânșii firma? 
Dl. Primar  Ei își pot angaja dar noi suntem obligați să facem evaluarea. Avizul 

dumneavoastră spre cumpărare ne dă nouă o responsabilitate să 
parcurgem etapele următoare. 

Dl. Grapă În mandatul actual comisia de negociere a fost constituită sau urmează a 
fi? 

Dl. Primar Nu este, trebuie constituită comisia printr-o dispoziție. 
Dl. Grapă Eu aș înființa-o de pe acum. Probabil vor mai apărea astfel de situații. 
D-na Secretar 
general 

Haideți să emitem un aviz cu propunerea care ni se pare potrivită 
referitoare la evaluare și cumpărare. Ca noi să putem cumpăra trebuie să 
facem o evaluare. Haideți să emitem un aviz pentru evaluarea clădirilor 
ca mai departe să pot comunica cu dânșii. Vom întocmi un raport de 
evaluare pe care îl vom prezenta în fața Consiliului local și îl vom 
prezenta și dânșilor iar de la această etapă vom vedea dacă vom cumpăra, 
ne convine prețul, dacă le convine și lor și atunci vom constitui și o 
comisie de negociere. S-ar putea de la raportul acela să negociem în plus 
sau în minus, dar măcar avem o bază. Este o propunere.  

Dl. Grapă Oportunitatea achiziționării acestor clădiri bănuiesc că administrația 
publică locală sau noi consilierii ar cam trebui să decidem în ce constituie 
aceasta și ce proiect ne-am dori să demarăm acolo, există, lăsând la o 
parte deschiderea către Baza Sportivă, ce se va întâmpla în rest cu 
clădirile. 

Dl. Buzoianu Eu cred că asta nu are rost să discutăm. Noi trebuie să avem clădirile 
respective și terenul, să fie totul la noi iar apoi stabilim ce facem cu el.  

Dl. Grapă Trebuie să ne gândim de pe acum de ce ne dorim clădirile respective, ce 
facem acolo, ce dorim să dezvoltăm. 

D-na Anuțoiu Putem să achiziționăm cu posibilitatea prelungirii domeniului de 
activitate care există. 

Dl. Primar Putem dezmembra un teren aferent clădirilor care să rămână cu o 
activitate care ne dorim, important e că noi pe 3 sferturi de teren prin 



această chestiune intrăm într-un drept de folosință. Modul în care vom 
administra clădirile, că le vom da unei societăți care desfășoară niște 
activități și unde s-ar preta acele clădiri este una.  

D-na Anuțoiu Acolo este foarte mult teren, eventual ar putea fi dat pentru tineri 
casatoriți sau pentru ceva. 

Dl. Grapă Există o lipsă de viziune a actualei administrații locale. Dar ce dorim să 
facem cu clădirile? Bun ne dorim clădirile respective dar ce vrem să 
facem cu ele? 

Dl. Primar  Acel teren dorim să-l integrăm cu Baza Sportivă și probabil o sală de 
sport.  

Dl. Calefariu Dragi colegi, să vorbim organizat. D-le Grapă, v-ați spus punctul de 
vedere, este corect ceea ce spuneți dar în faza aceasta se creează 
oportunitatea de a parcurge aceste etape, nu înseamnă că s-a și cumpărat 
și avem timp să croim această strategie. 

Dl. Grapă Oportunitatea ar trebui să aibe la bază și intenția. E oportun să cumpăr, 
pentru ce? Ca să fac ce?  Rămâne acest semn de întrebare. 

D-na Anuțoiu Eu vreau să menționez faptul că ar trebui să stingem litigiul cu Tohănean, 
să nu intrăm în posesia lor  și să ne fie luate  Este o chestiune delicată. 

Dl. Primar Este domeniul public.  
Dl. Deleanu Mie mi se pare prematur să discutăm fără se vedem prețul, dacă vin și ne 

cer 100 miliarde lei, discuția este în van.  Lăsăm până când se face 
evaluarea, vedem și atunci putem să discutăm. Mie mi se pare oportun să 
îl luăm dar în urma evaluării. 

Dl. Țăranu Conside că nu ar trebui să ratăm această ocazie, ca și în cazul altora, 
mărim patrimoniul comunei Cristian și cum s-a discutat vom vedea 
ulterior ce se va face dar nu are sens să mai ratăm, am ratat Muncitoru, 
Unitatea Militară, nu are sens și toate au rămas în paragină. 

Dl. Matcaș D-le Deleanu, nu îi putem da doamnei cât cere pentru că anterior plății 
există un raport de evaluare peste care noi nu putem trece, poate cere 
doamna oricât, peste raportul de evaluare nu se poate plăti nici măcar un 
leu peste, se poate plăti mai puțin. Pentru a-i răspunde d-lui Țăranu 
referitor la terenurile pe care le-am pierdut în Muncitoru, Unitatea 
Militară, etc și aici este cu 2 tăișuri pentru că și achiziția acestor terenuri 
și imobile nu înseamnă altceva decât costuri.  Dacă vrem să reabilităm 
acest Cămin cultural nr. 1, să nu mai vorbim de nr. 2, să vedeți curtea 
cum arată, adică necesită niște surse importante din bugetul local. 
Totodată, vreau să îl întreb pe dl. primar dacă avem posibilitatea că tot 
m-am uitat pe acest centralizator de dezbatere publică nu este prins, acum 
câțiva ani mai erau câteva solicitări în care era vorba și de toaletă la locul 
de joacă pe Strada Morii și am făcut și un referat și vreau să știu dacă din 
bugetul pe care îl avem, de unde am putea lua bani să realizăm aceste 
toalete sau trebuie să modificăm iar bugetul, dacă nu există posibilitatea 
o să rog iar colegii să revenim la Punctul nr. 3 și să găsim o sursă de 
finanțare și pentru acele toalete, am făcut și un referat, am atașat și poze, 
este depus la primărie, m-aș fi bucurat să ajungă pe masa colegilor dar se 
pare că nu am deschis ușa care trebuia. Domnule primar, avem 
posibilitate financiară? 

Dl. Primar Avem un capitol în buget de studii de fezabilitate, se va ține cont de 
solicitarea dumneavoastră, va fi pusă la buget și vom încheia un contract 
pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării acelei 
investiții. 

Dl. Matcaș Dar de ce necesită studiu de fezabilitate? 
Dl. Primar Este o lucrare care trebuie autorizată unde trebuie o licitație publică, nu 

poți face o licitație publică fără să ai niște elemente valorice pentru a-ți 
da seama ce achiziție faci. 



Dl. Matcaș La orice lucrare este necesar studiu de fezabilitate anterior, nu se poate 
scoate proiectare și execuție la licitație? Trebuie să avem SF înainte 
pentru montarea unor toalete? 

D-na Anuțoiu Eu știu că studiul de fezabilitate se face atunci când vrem să obținem bani 
de la anumite instituții ale statului, fonduri europene PNDL, PNRR, în 
momentul în care sunt bani în buget, putem face direct PT și execuție. Eu 
așa știu. 

Dl. Primar Ceva similar a aprobat și Primăria Brașov și au aprobat numai finanțare 
pentru studii de fezabilitate, nu știu de ce vă deranjează. 

Dl. Matcaș Întrebarea e avem bani căci dacă nu o să rog colegii să își expună punctul 
de vedere să facem cumva, să luăm bani de undeva. Aveți 800 mii ron pe 
reabilitarea unei străzi care este asfaltată, nu vă spun, restul străzilor în 
procent foarte mare sunt neasfaltate și nepietruite și băgăm 100 mii euro 
pentru strada de la Biserică. Adică strada aceea este asfaltată, strada 
Virgil Pop arată deplorabil iar lista poate continua dar ca să găsim o sumă 
de bani să facem o toaletă care din punctul meu de vedere este o 
necesitate acută începând de alaltăieri și nu s-a făcut. 

Dl. Calefariu D-le primar, deci se va găsi o soluție? 
Dl. Primar Vom demara acel studiu de fezabilitate să vedem dacă putem finaliza, 

dacă nu din bugetul local să vedem dacă putem finaliza când va fi 
rectificarea bugetară. 

Dl. Grapă Vă ascult de 5 minute iar discuția asta mi se pare absolut incredibilă, nu 
pot să cred că o comună ca a noastră se caută acum prin buzunare, 
scotocește pentru investiții precum o toaletă, vorbim despre SF, despre 
ce vorbim aici? Parcă zici că vom construi un cămin cultural pentru 
numele lui Dumnezeu! Vorbim despre o toaletă, există sisteme care pot 
fi achiziționate și montate pe o platformă de beton, sunt gata făcute, 
numai trebuie să punem noi acoperiș, despre ce vorbim noi aici.  

Dl. Calefariu Deci e vorba despre o achiziție obișnuită, d-le primar. Și mie mi se pare 
că acele studii SF nu își au rostul.  

Dl. Țăranu Să nu exagerăm cu acel studiu de fezabilitate. 
Dl. Primar Pentru acea platformă de beton trebuie obținută autorizație, trebuie pornit 

cu toate utilitățile. Pentru o toaletă de genul trebuie să ai apă, canal, 
energie electrică, trebuiesc documentații pentru acele utilități și așa mai 
departe, nu e așa simplu, toate acestea aduc un plus valoare la acea 
investiție. Ele sunt componente la valoarea finală a lucrării. 

Dl. Matcaș Care e concluzia? Toate procedurile acestea stau la baza unei lucrări, 
procedura o știm, nu ne interesează, până la urmă o facem sau nu, e 
simplu. 

Dl. Țăranu Ar trebui făcută fără să ne mai complicăm cu atâtea studii, platforma aia 
betonată, unde a fost dispensarul, a avut o autorizație de construire 
eliberată de comuna Cristian în baza unor documente cu proprietatea 
terenului, cu utilități și așa mai departe. Care este problema? Domnul 
Grapă are dreptate, aceea poate fi mutată ulterior după aceea, sunt lucruri 
mobile care se pot pune. D-na secretar general este aici și ne poate spune, 
avem nevoie de studiu SF sau nu, dacă plătim din banii comunei ce rost 
are să mai mergem pe SF. Ar trebui să existe o coerență în desfășurarea 
unor proiecte, sunt niște probleme legate de mediu care vor intra în 
penalități, vor veni amenzi. 

D-na Anuțoiu Eu sugerez să facem o ședință specială pe tema aceasta, pe investiții, cum, 
care sunt prioritățile, este tardiv acum după ce s-a aprobat bugetul, când 
s-a votat toată lumea a fost de acord, nimeni nu a spus nimic, pe comisii 
nu a spus nimeni nimic, a trecut bugetul acum, la următoarea rectificare 
țineți minte să facem ședința aceasta înainte sau pe comisii și schimbăm. 

Dl. Țăranu Nu e vorba de o rectificare.  



D-na Anuțoiu Ba da, este vorba de o rectificare.  
Dl. Țăranu În proiectul de buget, există capitole de reparații. Eu îmi doresc din partea 

executivului când se apucă de o lucrare să o termine. Dacă se face 
primăria, să se facă de sus până jos și curtea și tot și ai terminat cu ea. Să 
se facă Pomul Verde, arată rău și este și la drumul principal. Ne lăudăm 
că suntem comună bogată, ne râd și curcile când ne văd clădirile în ce hal 
sunt.  

Dl. Matcaș  Și doriți mai multe clădiri să cumpărăm. 
Dl. Țăranu Domnule Matcaș, se puteau face, se puteau atrage fonduri, lucrul acesta 

se poate face și acum. 
D-na Anuțoiu Știți ce mă doare dragi colegi, că noi în dezbaterea publică nu am putut 

să avem parte, trebuia să intrăm tot pe internet, era normal să avem o 
ședință cu o lună înainte aici și să discutăm toate problemele acestea, din 
păcate sau din fericire nu a avut loc, acum este tardiv, am aprobat 
bugetul? L-am aprobat, haideți să trecem mai departe. Următoarea 
ședință vedem ce facem cu toate clădirile și toate terenurile. Ne 
îndepărtăm de la subiect, suntem la Achiziționarea Fructe de Pădure, ne 
trebuie, putem să îi dăm oricare din utilități, așa cum a spus domnul 
primar, extindem Baza sportivă, legăm drumul, așa să îl achiziționăm pe 
acest considerent, pe mărirea capacității Bazei Sportive.  

Dl. Matcaș Deci care ar fi concluzia? 
Dl. Calefariu  Există preocupare din partea primăriei de a dezvolta aceste toalete care 

sunt atât de necesare în parcurile de joacă. 
Dl. Calefariu Supune la vot aprobarea informării, în vederea emiterii unui aviz de 

principiu pentru acceptarea continuării negocierii potrivit variantei de 
soluționare, prin achiziția de către Comuna Cristian a clădirilor edificate 
pe terenul de 15.676 mp înscris în CF nr. 103681, nr. cadastral 103681 al 
Comunei Cristian și demararea procedurii de evaluare a clădirilor. 
Se emite aviz de principiu, pentru acceptarea continuării negocierii 
potrivit variantei de soluționare, prin achiziția de către Comuna Cristian 
a clădirilor edificate pe terenul de 15.676 mp înscris în CF nr. 103681, 
nr. cadastral 103681 al Comunei Cristian și demararea procedurii de 
evaluare a clădirilor, cu unanimitate de voturi.                    
Se desemnează Compartimentul Juridic spre a informa societatea  
OLMEDA PEISAGE GREEN SRL cu privire la intenția Consiliului local 
al Comunei Cristian de achiziționare a clădirilor aflate pe terenul în 
litigiu, iar în cazul unui răspuns afirmativ al societății, se desemnează 
Compartimentul Achiziții Publice în vederea achiziționării unor servicii 
de evaluare cu o societate autorizată în acest sens.                     

            Diverse II.     Referatul nr. 1846/08.02.2022  al Compartimentului Urbanism și 
Amenajarea teritoriului pentru construire locuință pe un teren cu suprafață mai mică de 
500 mp- CORCHEȘ CĂTĂLIN 

Dl. Blănaru Ca și idee, ar fi de preferat să nu se întâmple ca vreun investitor sau 
cineva să își ia 1200 metri și apoi să le tot spargă în bucățele să ajungă la 
400, 420. Cele afectate de drumuri sunt de acord, dar am tendința să cred 
că mai pot veni și șmecheri care vor împărți 1200 în 3 ca să li se dea loturi 
de casă și nu o să fie departe momentul. 

Dl. Grapă Ar trebui să fiți cu ochii pe acele proiecte și să le atrageți atenția. 
Dl. Deleanu Îmi amintesc că acolo, acum câțiva ani de zile am ridicat mâna câțiva care 

mai suntem din vechiul consiliu, le-am dat aproape 100 de terenuri de 
300 mp, ce să mai spunem acum dacă s-a venit cu 400 și ceva de metri 
pătrați, acolo au făcut case deci am început de la început cu stângul și nu 
mi se pare ieșit din comun și pe o parte are dreptate colegul nostru, da, 



dacă se cumpără și a rămas un colț undeva, trebuie să fim de acord. Am 
fost și până acum și vom fi și de acum înainte, nu avem ce să facem.  

Dl. Calefariu Aici e vorba de lărgirea drumului de acces, deci este justificată. 
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. 
unt alte observaţii?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi.                             

          Diverse III.     Referatul nr. 1564/07.02.2022 al Compartimentului Urbanism și 
Amenajarea teritoriului pentru construire locuință pe un teren cu suprafață mai mică de 
500 mp- CERNESCU ANDREI ALEXANDRU    

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. 
unt alte observaţii?   
Supune la vot aprobarea referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi.                             

         Informare I. Informarea nr. 2188/14.02.2022 a Asociației Savorya Cycling Team 
privind dezvoltarea în comuna Cristian a unui proiect prin care să se promoveze mersul 
pe bicicletă 

Dl. Dima  Băiatul meu este președintele acestei asociații, lucrează la acest proiect 
de 2 ani de zile. Am luat legătura cu dl. Buzoianu să ne spună câți copii 
sunt în clase de la clasa I până în a 8-a ca să putem vedea grupele. De la 
clasele 1-4 sunt 30 copii și le oferim pentru toată clasa la orele de sport 
sau după ore câte o bicicletă să facă o activitate, din clasa a 5-a până în a 
8-a sunt 35 biciclete cu aceste biciclete putem ieși mai apoi și în localitate 
pentru a desfășura și alte activități și în piațetă și plimbări și tot.  

Dl. Calefariu Cineva va gestiona? 
Dl. Dima  Asociația Savorya. Este un proiect care se va derula pe tot parcursul 

anului. Când se vor întoarce îi vom aștepta cu apă rece, cu înghețată, este 
strict pentru comunitate, copii, mămici, tătici, bunici. Este ceva unic în 
România, nu există așa ceva. După aceea vom veni cu proiecte pentru 
comunitate.   

Dl. Coticiu Înțeleg proiectul, îmi place, cred că este un proiect foarte bun pe fonduri 
nerambursabile. Noi la bugetul local să dăm din bani pentru 65 de 
biciclete după care nu e clară gestionarea lor, cine este responsabil pentru 
inventariere. 

Dl. Dima Cum puteți spune asta, avem bicicletă de 12000 euro în gestionare! 
Dl. Coticiu Nu o luați personal, repet din punctul meu de vedere este un proiect bun 

pe fonduri nerambursabile, nu să punem bani de la bugetul local. 
Dl. Coșuleț Încă o dată, se simte nevoia acelui Centru cultural tocmai pentru ca aceste 

proiecte să poată fi discutate separat și calibrate pe nevoi și coordonate 
în așa fel încât ele să aibe un efect peren și maxim, de aceea în cel mai 
scurt timp o să venim cu proiectul de centru cultural, care o să alinieze pe 
capitole sport, tineret, cultură și atunci aceste proiecte își vor găsi un 
sprijin, ca să răspundem la mai multe întrebări referitoare la gestionarea 
unor chestii și așa mai departe. 

Dl. Grapă Mă refer acum la mine, în ceea ce mă caracterizează și care m-a format 
pe lângă educația formală, a fost munca de voluntariat, motiv pentru care 
vă rog să îi transmiteți felicitări copilului dumneavoastră pentru 



performanțele cicliste pe care le are în calitate de sportiv și invitația de a 
face un prim pas înainte de a aproba acest proiect prin a organiza voluntar 
evenimentul pe care vi-l propuneți pentru că sunt convins că sunt 
suficienți copii care au deja bicicletă. Dumneavoastră doriți o sumă 
pentru a ieși la plimbare prin pădure, faceți 2,3 activități pe voluntariat și 
vedeți cum funcționează proiectul, vedeți câți copii vor veni alături de 
fiul dumneavoastră și cum se vor termina aceste ieșiri și care va fi 
feedback-ul pe care îl va avea. 

Dl. Dima Pentru acest proiect vorbim în mod special pentru școală ca să îi atragem 
pe copii să vină încet, încet, cu bicicleta la școală și multe chestii 
educative pentru bicicletă și nu numai pentru cei din școală dar și pentru 
cei din localitatea Cristian. Eu zic că este ceva de top, nu există așa ceva 
în România. 

Dl. Grapă  Nu înțeleg ce se dorește prin proiectul acesta. Când doriți să luați copiii? 
În ora de educație fizică? Și dacă este să îi duceți, unde îi duceți? 

Dl. Dima Dar nu este vorba doar de plimbare, acolo sunt 5 activități. 
Dl. Grapă Ați spus că nu faceți plimbări deci nu mai înțeleg. 
Dl. Dima Plimbarea este una din activități. 
Dl. Grapă Cum am spus, faceți un prim pas voluntar. 
Dl. Coșuleț Depuneți proiectul pe fonduri nerambursabile și din fondul acela, 

bineînțeles se împart niște bani, probabil sigur primiți anul acesta o parte 
din sumă, ca să puteți începe să demarați niște lucruri.  

Dl. Grapă Aveți grijă cum formulați. 
Dl. Matcaș Cine să primească? Vă adresați cu dumneavoastră. 
D-na Anuțoiu Beneficiarul. 
Dl. Coșuleț Beneficiarul proiectului să primească, la asta m-am referit.  
Dl. Calefariu Stimați colegi, ideea este generoasă și trebuie sprijinită. Când cineva 

dorește să facă ceva, trebuie să găsim soluția de a sprijini nu de a omorî 
ideea, să vedem în ce fel ne putem implica. 

Dl. Coșuleț De aceea și spuneam, proiectul trebuie depus pe fonduri nerambursabile, 
există o comisie care în funcție de regulamentul care se aplică, o să 
analizeze acel plan al proiectului în funcție și de ce alte proiecte mai sunt 
depuse. 

Dl. Țăranu Felul în care o spuneți sună a conflict de interese. Savorya depune un 
proiect pe partea competițională a asociației sportive și asta este o parte 
socială. 

Dl. Coșuleț Asociația Savorya poate depune câte proiecte dorește, o asociație poate 
să propună un milion de proiecte dacă au alte destinații, ce treabă avem 
noi cu orice asociație care vrea să depună, ce conflict de interese. 

Dl. Blănaru Consilierii ce fac parte din Consiliul de administrație al școlii ar putea să 
discute cu doamna director să vedem cum se poate mediatiza problema 
aceasta și cum se poate face prin organizarea implicită a școlii. Degeaba 
luăm noi 35 biciclete și școala nu se implică cu nimic în a trimite copiii. 
Mi se pare corect ca și școala să fie implicată în chestia asta. Îi rugăm pe 
cei doi consilieri care ne reprezintă să ia legătura cu școala și vedem ce 
proiecte au și ei, să ne aducă și un punct de vedere din partea școlii pe 
care să îl susțină mai departe pentru proiect.  

D-na Anuțoiu  Vreau să menționez faptul că acei copii de la școală nu pot fi luați de la 
ora de sport pentru că există o programă și un profesor de educație fizică 
care trebuie să îndeplinească acea programă. Putem face o colaborare cu 
învățământul și cu profesorul de sport și după școală și în weekend 
adunați copiii și faceți tot felul de activități cu bicicleta. Mai vin cu o 
propunere, având în vedere că tot sunt niște bănuți care se dau, bicicletele 
să le achiziționeze primăria, să le dea în comodat și să se oblige asociația 
să facă actitivățile pe care le preconizează să le face. Mai vin așa cu o 



propunere dacă considerați că este în regulă. Achiziționăm instrumentele, 
le dăm în custodie totală asociației și la final când obiectul de activitate 
nu se mai face, acestea să fie returnate către primărie, ca să nu mai existe 
discuții.  

Dl. Grapă Încă un aspect, legat de această colaborare cu școala Cristian, mi se pare 
discriminatoriu prin faptul că sunt copii care învață și în alte școli, 
proiectul acesta ar trebui să aibe deschidere pentru toți copiii, nu doar 
către cei de la școală. 

Dl. Coșuleț E adevărat dar aici intervin și eu, consider că ar trebui să facem în așa fel 
încât școala de la noi să reducă nevoia părinților de a duce copiii la o 
școală mai bună în Brașov.  

D-na Anuțoiu Vor rămâne copiii aici când profesori vor fi competitivi.  
Dl. Grapă D-le Coșuleț, este vorba și de oferta educațională, copiii noștri, mă 

raportez la ai mei, au fost dați de mici să învețe limba germană, ori în 
Cristian nu există această ofertă educațională. 

Dl. Coșuleț Nu mă refer la situații excepționale.  
Dl. Grapă Nu am plecat la Brașov de fițe ci de nevoie.  
Dl. Coșuleț Știu un exemplu al directoarei Școlii din Rășinari, dânsa și-a dus copiii 

la școală în Sibiu. 
Dl. Matcaș  Aș dori totuși să tragem o concluzie referitoare la construirea de toalete 

la parcul de pe strada Morii. Am înțeles că nu sunt bani. Am luat fiecare 
punct din buget, l-am luat, l-am consemnat, mi-am pus întrebări și le-am 
lăsat pentru mine. Referitor la alocare buget și de unde am avea, vă spun 
că stații în comuna Cristian, avem 351 mii lei iar lista este lungă, deci nu 
se pune problema  de bani, problema și concluzia care se trage și vreau 
să închid aici fără să cer nici un vot din partea Consiliului local, să nu îi 
pun într-o situație penibilă pe unii dintre colegi, să le periclitez poziția, 
vreau să tragem o singură concluzie, că nu se vrea să se facă această 
toaletă deși lumea o cere, deși imaginați-vă zeci de copii într-un loc de 
joacă care la un moment dat au nevoi, am inaugurat cu sulițe și trâmbițe 
cu televiziuni că avem bani la cheltuieli cu mesaje și informări de interes 
public iar lista poate continua, deci bani sunt dar nu se dorește. În 2016 
când a venit televiziunea și am făcut locul de joacă, nimeni nu s-a întrebat 
copilul cu care ne îmbrățișăm, copilul acela are și el nevoi, pe lângă 
copilul acela mai există și un părinte care stă ore în șir cu el. Concluzia 
este că nu se dorește să se facă această toaletă. 

Dl. Calefariu Nu știu pe ce vă bazați concluzia. 
Dl. Matcaș Cum pe ce domnule profesor, nu ați fost în sală? Când vrei să faci un 

lucru faci o comisie, când nu vrei faci un SF, ca să pui o toaletă faci SF. 
Când nu vrei să faci, nu vrei.  

Dl. Calefariu Nu am auzit pe nimeni să spună că nu se dorește, dimpotrivă domnul 
primar a spus că această chestiune va fi luată în calcul. 

Dl. Matcaș Când s-a întocmit bugetul am participat la câteva discuții și am rugat să 
fie luate în calcul toaletele, le vedeți undeva prinse în buget? Aveți vreo 
doleanță în bugetul acesta care să o regăsiți? Poate domnul Buzoianu sau 
domnul Buta.  

Dl. Primar Domnule Matcaș, în jur de 90% din ceea ce ați dorit au fost prinse, trebuie 
să ținem cont și de ceilalți colegi. 

Dl. Matcaș De care ceilalți? 
Dl. Primar Nu înseamnă că bugetul îl facem doar pe niște recomandări ale unui 

consilier local. În acest buget sunt și dorințele cetățenilor, sunt și 
dorințele unor consilieri locali. 

Dl. Țăranu Este în ordinea priorităților iar aceasta este o prioritate.  
Dl. Primar Dumneavoastră nu știți ce proiecte sunt în derulare. 
Dl. Țăranu Fals. Știu. 



Dl. Primar O să ținem cont. Asta nu înseamnă că suntem împotriva acestui proiect și 
că nu este o prioritate sau că nu se dorește. 

Dl. Matcaș Și atunci de ce nu l-ați bugetat? E singura doleanță ce am avut-o. 
Dl. Primar Această toaletă va atrage probleme de administrare.  
Dl. Matcaș Această toaletă este automată și se dezinfectează singură. 
Dl. Primar O vom face dar nu cred că va fi atât de simplu de administrat, vor exista 

copii care vor sparge în interior una, alta dar asta nu înseamnă că nu ne 
dorim să o realizăm. 

Dl. Matcaș Și atunci care e decizia? Pentru că este greu de administrat o toaletă, nu 
o mai facem? 

Dl. Primar O vom face și vom avea în loc de 3 persoane care să stea prin rotație să 
administreze acolo zona și să urmărească modul de respectare a folosirii 
ei. 

Dl. Matcaș  D-le primar, ați inaugurat acel parc în 2016, din 2016 până în 2022 nu ați 
fost capabil să faceți o toaletă care este strict necesară.  

Dl. Primar Avem toalete ecologice care sunt puse în diverse zone.  
Dl. Țăranu Uitați de așa ceva, nu poți să pui copilul să folosească așa ceva. 
Dl. Matcaș Sunt surse de infecție.  
Dl. Țăranu Și miros, nu intră copiii acolo. 
Dl. Primar Vom construi, haideți să construim. Cu 50000 euro facem 3 toalete. 
Dl. Matcaș Ah deci problema este financiară. 
Dl. Primar Economică nu financiară. 
Dl. Matcaș  Atunci să luăm bugetul la mână dacă discutăm financiar și vi se pare 

scump. 
Dl. Primar Domnule Matcaș, dacă vă enumăr și proiecte la care nu ați avut nici o 

contribuție, este important să identificăm și să aducem și surse, nu numai 
să gândim că vaca are lapte și chestiunea este că aceste proiecte ne 
angrenează în cofinanțări, avem depuse la Saligny 15 străzi să le 
asfaltăm, asta plus canalizare, iluminat, alimentare cu apă și așa mai 
departe. Nu poți să le angrenezi dar cu toate acestea și eu spun ca și 
dumneavoastră, 50000 euro, poate luăm de colo, colo și găsim o soluție. 

Dl. Matcaș Permiteți-mi, vă rog să nu amestecați lucrurile. V-am felicitat de câte ori 
am avut ocazia pentru fondurile pe care le-ați accesat, pentru ceea ce 
faceți dar nu amestecați lucrurile, faptul că vă faceți treaba și accesați dar 
nu aduceți discuția într-o altă direcție, sunt 2 chestii distincte. Faptul că 
vă faceți treaba e una, faptul că evitați să facem o toaletă de care nu 
beneficiem nici unul dintre noi, acele toalete s-au implementat peste tot 
în țară, sunt niște toalete moderne dar nu sunt ieftine. O astfel de toaletă 
costă undeva la 30 mii euro iar pentru persoane cu disabilități undeva la 
50 și ceva mii euro, infrastructura este făcută de pe vremea fostului 
viceprimar când s-a reabilitat strada, infrastructura este făcută pentru 
această toaletă, locul ei este stabilit dar se evită pentru că este considerată 
a fi scumpă dar nu beneficiem noi ci oamenii de acolo, ni se pare scump 
dar ce să mai spunem de altele. 

Dl. Calefariu Eu cred că ați fost convingător, nu cred că există cineva din acest consiliu 
care se îndoiește de ceea ce spuneți. O să vedeți că se va face. 

Dl. Matcaș Dar nu avem bani. 
Dl. Calefariu Domnul primar a spus că se va apleca asupra acestui lucru. 
Dl. Matcaș Dar nu sunt bani, la ce să se aplece. 
Dl. Calefariu Necesitatea este clară. 
Dl. Matcaș Vreau să se consemneze în procesul-verbal cum se închide discuția pe 

această temă. 
Dl. Calefariu Noi, Consiliul Local solicităm executivului primăriei să aibă în vedere să 

întreprindă cele necesare ca în cel mai scurt timp să se introducă toalete 
în parcurile de joacă. 



D-na Secretar 
general 

Îmi cer scuze, ați aprobat mai devreme bugetul și cereți primăriei, dacă 
nu sunt bani de unde să cereți? 

D-na Anuțoiu Colegul nostru solicită să fie trecută în procesul-verbal doleanța dânsului. 
Dl. Calefariu Concluzia mea este că nu cred că există cineva care să nu susțină ideea 

colegului nostru, domnul Matcaș,  și totodată înaintez solicitarea de a se 
prinde bani în buget la prima rectificare pentru a putea realiza acest 
proiect. 

Dl. Calefariu Consiliul local a luat la cunoștință. 
Dl. Calefariu Mai sunt intervenţii? 

Constat că nu.  
În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 11:34 
 

 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian,                                                                                                                              
Gavrilă CALEFARIU                                                                       Anca-Delia NECULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  

 


