
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
                         

   HOTĂRÂREA NR. 81/25.05.2022 
privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 13.04.2022 

 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25.05.2022; 

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 13.04.2022, înregistrate sub nr. 
88/24.05.2022. nr. 104/24.05.2022 și nr. 107/24.05.2022; 
  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 13.04.2022, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Adoptată la Cristian, în data de 25.05.2022 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     

             Dragoș-Vasile COTICIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „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.   81/2022  
 
               
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat azi, 13 aprilie  2022 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local Cristian 

Şedinţa începe la ora 09:00 

D-na Secretar 
General 

Şedinţa a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziţia nr.  118/2022. La şedinţă sunt prezenţi 14  
consilieri locali, din cei 15 aflați în funcție, lipsind dl. consilier Coșuleț  
Jan-Florin. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Dl. Calefariu Supune la vot proiectul Ordinii de Zi. 
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 29.03.2022 
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 unanimitate de voturi. 

       Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
luarea la cunoștință a Declarației de renunțare înregistrată sub nr. 25/04.02.2022 împreună cu 
Încheierea de Rectificare nr. 01/07.01.2022 și Încheierea de rectificare  nr. 08/02.03.2022 autentificate 
la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în Domeniul Public al com. Cristian 
D-na Toma cere lămuriri cu privire la locația suprafeței. Dl. Buta îi oferă clarificări pe baza planșei atașate 
la acest punct.  
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, 
privind atestarea apartenenței la Domeniul Privat al comunei Cristian, jud. Brașov, a imobilului teren 
cu nr. top 797/3-loc de casă, cu adresa administrativă str. Lungă nr. 176, în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară în favoarea comunei Cristian- Domeniul Privat 
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 pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 50/29.03.2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici al obiectivului de investiții: INFRASTRUCTURA PENTRU 
VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA 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. 5.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, 
privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte, pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii 
Serviciului Public de Salubrizare Cristian 
D-na Anuțoiu La acest proiect au fost niște discuții pe comisii să facem o Hotărâre de Consiliu 

Local și să facem la fel ca la Dorobeiul procentele pentru populație, le lăsăm la fel, 
le majorăm un pic. Și dacă s-a ținut în proiectul acesta cont și de următorul proiect 
unde noi ne mandatăm cu Asociația ISO Mediu. 

D-na Secretar     
General 

Din această cauză a și apărut acest proiect pentru că nu putem să mandatăm pe cineva 
până nu avem fundamentate tarifele. 

D-na Anuțoiu Corect. Dar concomitent în ședința pe comisii am zis să facem și o hotărâre în 
următoarea ședință eventual și să stabilim prețurile și pe Salubritate la fel ca și la 
Dorobeiul. 

Dl. Buta Și aceasta este fișa de fundamentare, actualizată pentru 2022. 
D-na Anuțoiu  Pe ce costuri și pe ce venituri putem să obținem reutilizarea deșeurilor. Și acea 

asociație ne ajută de fapt să valorificăm tot ce e colectiv-selectiv și atunci contează 
și putem scădea un pic prețul cetățeanului și al primăriei pe subvenții, ne ajută, vrem 
să știm, probabil că o perioadă cum am și scris aici de 2 ani să vedem exact să vedem 
exact ce venituri o să avem din colectarea selectivă. 

D-na Secretar 
General 

Din aceasta cauză ne-am și dus pe 2 ani deși era pe 5 ani, am vrut să vedem ce 
înseamnă și ce putem valorifica. 

Dl. Țăranu Aș dori să fac o paranteză la Serviciul de coletare a gunoiului în Cristian. V-am rugat 
și mandatul trecut să facem cumva să le mărim salariile acestor oameni care 
colectează, sunt pe minimul pe economie, înțeleg că e vorba de statul de funcții pe 
administrația publică locală dar nu mai putem să îi mai ținem cu salariile acestea 
foarte mici. 

D-na Secretar 
General 

Salariile s-au mărit d-le Țăranu. 

Dl. Țăranu Da s-au mărit pentru că ați venit cu rata inflației și așa mai departe. 
D-na Secretar 
General 

Nu, s-au mărit pentru că s-au introdus coeficienți și la ei. Sunt echivalente cu salarile 
angajaților primăriei 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. 6 Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Cristian pentru perioada 2021 – 2027 
Dl. Calefariu Materialul în format scris a fost înaintat secretarilor de comisii, iar în  format 

electronic s-a comunicat pe grup.  



Dl. Grapă Eu am o întrebare legată de această Strategie. Am remarcat că în localitatea noastră 
este identificată o suprafață de 20 hectare de terenuri degradate. Stiți cumva daca sunt 
proprietăți particulare sau sunt în proprietatea primăriei, ce se întâmplă cu ele, dacă 
putem accesa fonduri nerambursabile pentru aceste terenuri. Nu este specificat nimic 
în Strategie în legătură cu aceste terenuri. Eu nu stiu unde sunt cele 20 de hectare. 
Este o suprafață mare. 

D-na Anuțoiu Doamna Arhitect șef știe sigur unde sunt acele terenuri deoarece ea a fundamentat 
acest regulament. 

Dl. Primar O să ne informăm și o să venim cu relații despre zona respectivă. 
Dl. Grapă În mod normal ele ar trebui să fie în evidența Registrului Agricol. Trebuie să avem 

aceste date. Sper că nu este o informație scoasă doar așa... Trebuie identificat dacă 
sunt proprietăți particulare sau sunt în proprietatea primăriei. Dacă sunt în 
proprietatea primăriei puteți demara o procedură pentru obținerea de fonduri pentru 
împădurire.  

Dl. Țăranu Trebuie să ne gândim că pot fi terenuri lăsate în paragină. Pentru că la Registrul 
Agricol se declară dacă acele terenuri sunt lucrate sau nu. 

Dl. Grapă  Mai avem o propunere legată de latura industrială și cea a micilor meșteșugari de 
aici, din localitate. Mă gândesc că poate ar fi benefic să amenajăm noi, primăria, un 
centru, o hală de producție unde dânșii să poată să închirieze astfel de spații și să își 
poată desfășura activitatea. Deci acesta ar fi un amendament la această Strategie de 
Dezvoltare.  

Dl. Calefariu Am și eu câteva observații. În primul rând am văzut că la elaborarea materialului ar 
fi participat sau sunt mențționați că ar fi participat consilierii locali și că au fost 
consultați cetățenii Cristianului. Cred că ar fi fost corect să fie nominalizați aici și cei 
care au elaborat materialul, în afara, evident, de funcționarii primăriei Cristian. Eu 
nu știu care dintre consilieri au participat. Eu, dacă aș fi fost consultat, aș fi venit cu 
o propunere de natură strategică și anume relocarea activității industriale din 
interiorul comunei, demarat acest plan pe termen lung, de o manieră care să nu 
afecteze afacerile celor care își derulează activitatea în interiorul comunei, și 
utilizarea acestor spații cu o destinație socială. Activitatea industrială este de o mare 
importanță, dar zonele interioare ale comunei ar trebui să aibă destinație socială: 
spații comerciale moderne, spații sportive, culturale. Sper ca acest lucru să se 
întâmple în viitor. Poate vom iniția noi un astfel de proiect sau alți colegi care vor 
lucra în viitor. 

Dl. Primar  Domnule Președinte, noi acum aprobăm această Strategie de Dezvoltare, care, cu 
siguranță, va suferi modificări periodice. Plecăm de la o Strategie pe care o putem 
îmbunătăți în următorii ani. În ceea ce privește spațiile pe care dumneavoastră ați dori 
să aibă o altă destinație, vă pot spune  că cei care doresc obținerea unei autorizații de 
funcționare și care dețin spații în interiorul localității, și nu se mai pretează  prin PUG, 
prin amenajamentul urbanistic, unei astfel de activități, noi le vom solicita încadrarea 
pe noile activități care sunt aprobate prin planurile urbanistice. De exemplu, pe 
drumul Brazilor, avem acolo acea societate care realizează niște activități. Peste un 
an sau doi vor veni la noi pentru reautorizare iar noi îi vom cere să se reintegreze 
conform noilor planuri urbanistice pe care le avem la nivelul comunei Cristian. În 
ceea ce privește destinația pe care dumneavoastră o doriți, respectiv cea socială, noi 
nu putem condiționa un agent economic sau o persoană fizică autorizată să se ducă 
spre zona socială.  

Dl. Coticiu Am și eu  propunere la acest proiect de hotărâre cât și la următorul punct referitor la 
PUG- ul comunei. Cred că SC Dorobeiul SRL ar trebui să se uite atent și la Strategia 
de Dezvoltare cât și la PUG și să se pregătească pentru că discutăm despre o mărire 
foarte însemnată a părții de intravilan și SC Dorobeiul trebuie să fie proactiv. Această 
societate trebuie să vină cu o propunere de dezvoltare a rețelei de apă și canalizare . 

Dl. Grapă Cu privire la partea de renovare și amenajare a spațiilor publice, o să vă rog, așa cum 
v-am mai rugat printr-un proiect pe care l-am depus atunci când am devenit consilier, 



să începem și noi să facem proiecte de bună practică cu privire la amenajarea acestor 
spații, să organizăm concursuri de arhitectură. Cu ocazia aceasta vă invit ca începând 
de mâine să mergem la expoziția care are loc la Teatrul Sică Alexandrescu sau unde 
sunt depuse cele 31 de proiecte care au participat la concursul de amenajare a 
spațiului din Brașov, respectiv Piața Sfatului.  

Dl. Țăranu Strategia ar putea fi adaptată la actualele condiții, să vedem ce priorități avem, și pe 
partea civilă trebuie să mai facem îmbunătățiri. La nivel local am putea să reabilităm 
cât mai repede Remiza PSI și să putem să ne gândim să găsim o soluție pentru 
adăposturi.  

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 inițierea demersurilor de actualizare Plan Urbanistic General GIS al comunei Cristian, jud. 
Brașov 
Dl. Grapă Aș dori să punctez doar un singur lucru, faptul că este îmbucurător că după 21 ani, în 

sfârșit, ne aplecăm asupra acestui subiect. Ar fi trebuit să o facem mult mai repede. 
Conform legii PUG-ul trebuie actualizat din 10 în 10 ani.  Sper ca acest Plan să se 
concretizeze cât mai curând.  

Dl. Coticiu Am un amendament pentru a micșora riscul de a ni se întâmpla din nou ceea ce s-a 
mai întâmplat. Amendamentul meu este următorul: la pagina 25 din Caietul de 
Sarcini scrie așa: sunt emise recepții și plăți parțiale conform graficului de livrare. 
Amendamentul meu este de a scoate acest articol. În acest fel evităm riscul de a face 
o parte din lucrare. De exemplu 30 %, și după aceea nu se mai face nimic.   

Dl. Grapă   Nu știu dacă se mai poate face acest lucru pentru că tema de proiectare și Caietul de 
Sarcini au fost puse în dezbatere pe SEAP.  Nu stiu dacă ați primit feedback- uri din 
partea proiectanților. 

Dl. Primar Eu sper ca plățile pe care noi le vom face, să fie pe elemente finalizate și pe o etapă 
la care nu ne mai întoarcem. 

Dl. Grapă Și dacă  tot suntem la partea de urbanism am o întrebare. Știți cumva dacă primăria 
Cristian, prin Arhitectul șef, a depus un document sau o observație legat de PUZ-ul 
care se dorește a fi construit pe UAT Râșnov, în proximitatea graniței noastre? 
Vorbesc de cel de 32 de blocuri P+4+M. El este pus la avizier și ni s-a cerut un punct 
de vedere. 

Dl. Primar Nu stiu să existe o astfel de solicitare cu clarificări. Cu siguranță, un punct de vedere 
ar trebui formulat. 

Se poartă discuții între consilieri cu privire la partea de rețele de apă, precum și cu privire la resursele de 
apă pe care comuna nu le poate risipi. 
Dl. Grapă Doream să ne felicităm pentru acele proiecte de hotărâre date anterior, de stopare a 

construcțiilor de blocuri și de a păstra cât de cât caracterul rural al localității așa cum 
ne dorim. Din păcate văd că rechinii imobiliari s-au mutat acum la granița comunei 
noastre. Sunt deja două proiecte imobiliare de costruire blocuri pe Râșnov, înainte și 
după barieră. Dacă vor fi aprobate aceste proiecte mă gândesc ce se va întâmpla cu 
infrastructura stradală. Și eu v-aș ruga pe dumneavoastră, domnule Primar, dacă 
puteți să luați legatura cu domnul Prefect al Brașovului, căci consider că ar trebui 
gândit un plan la nivel metropolitan cu privire la aceste dezvoltări. 

Se poartă discuții între consilieri cu privire la problemele care vor apărea odată cu dezvoltarea localităților 
din jurul Cristianului, cu privire la problema gunoaielor care sunt deversate pe râul Ghimbășel și care provin 
din Râșnov.  
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 aprobare Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, contul de profit și pierdere, aprobare 
Situație financiară anuală pentru anul 2021, întocmite de către SC Dorobeiul SRL 
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 acordarea unui mandat special Asociației de dezoltare intercomunitară ISO MEDIU in domeniul 
salubrizării localităților din județul Brașov pentru atribuirea drepturilor și obligațiilor de monitorizare 
și control a contractelor încheiate în domeniul salubrizării în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu 
Dl. Țăranu Eu sunt nelămurit. Noi nu avem o valoare a contractului. Nu știm câți bani ne costă 

toate acestea. 
Dl. Primar Noi, anual, plătim o cotizație la ISO MEDIU. Este singura plată pe care noi o facem 

în această direcție.  
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 prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Piața libertății nr. 22, jud. 
Brașov, către SC Toma Dental Clinic SRL 
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 predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții C.N.I. SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții Proiect tip- Construire creșă medie, sat Cristian, comuna Cristian, jud. Brașov 
D-na Secretar 
General 

Aici am o observație. Datorită faptului ca CF-ul a fost actualizat, articolul 2  din 
proiectul de hotărâre va fi scos. 

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 trecerii din Domeniul Public al Statului a drumurilor forestiere Muncitorul Cristian, 
Joader și Valea Hotarului, neînscrise în Cartea Funciară, 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. 13.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU 
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vunerabile 
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 analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activități 
Dl. Calefariu La acest punct am un comentariu. În momentul de față pentru declararea la primărie 

și înscrierea la Registrul  Agricol se depun de două ori aceleași seturi de documente, 
atât în zona finaciară cât și la Registrul Agricol. Nu mi se pare normal. Primăria se 
încarcă cu documente și de aici rezultă un acces la informație mai dificil. Și atunci se 
se renaște această idee de Platformă Informatică Centralizată, care a mai fost în 
discuție, idee propusă de domnul consilier Grapă și de domnul consilier Coticiu. 

Dl. Primar Din păcate legea nu ne permite să procedăm altfel. Probabil, în viitor, se va ajunge la 
simplificarea acestor proceduri. Deocamdată funcționăm așa cum scrie în lege.  

Se poartă discuții între consilieri cu privire la digitalizare, la informatizare, la achiziția unor echipamente 
IT, acest lucru fiind posibil după rectificarea bugetară. 
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 consilier local Dragoș COTICIU și consilier local 
Mihai GRAPĂ, privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea demarării achiziției de toalete mixte 
automate racordabile 
Dl. Buzoianu Aici este vorba de o achiziție și nu de o închiriere. Aș dori să facem acea achiziție și 

nu închiriere de toalete. 
Dl. Coticiu Sunt două proiecte care nu sunt divergente. Achiziția se pornește. O să dureze in jur 

de doi ani de zile cu studiile de fezabilitate, cu tot.  
Dl. Grapă Ideea era următoarea: la ședința anterioară când s-a discutat acest subiect cu toaletele, 

am înțeles din discuțiile care s-au desprins din jurul acestiu subiect că este o 
necesitate acum, urgentă, nu peste un an-doi. Aceasta era o propunere. Exact cum a 



spus și domnul Coticiu, putem să închiriem până când vom achiziționa această 
toaletă. 

Dl. Primar În momentul în care vom avea o rectificare bugetară, atunci putem să ne punem de 
acord care este cea mai eficientă soluție.  

Dl. Țăranu Eu consider că ar fi nevoie de 3-4 toalete. De exemplu în parcuri, la locurile de joacă. 
Eu propun să cumpărăm, să avem lucrul nostru și consider că aceste cheltuieli în 3-4 
ani s-ar amortiza.  

D-na Anuțoiu Propun să amânăm acest proiect până la rectificarea bugetară. 
Se poartă discuții între consilieri cu privire la achiziția acestei toalete, costurile pe care le presupune această 
achiziție, locația și toate avizele necesare pentru amplasarea acesteia în locuri de joacă, timpul necesar 
pentru studiul de fezabilitate care a fost deja demarat, precum si cu privire la utilitatea acestei toalete.  
Dl. Matcaș L-am ascultat cu plăcere în câteva interpelări pe domnul Primar și am auzit că a dus 

la bun sfârșit câteva realizări de care știm cu toții, în urma solicitărilor oamenilor din 
dezbaterile publice. Vă reamintesc, domnule Primar, că aceste toalete au făcut 
obiectul unor solicitări din partea oamenilor în dezbaterile publice. Am înțeles 
punctul dumneavostră de vedere că nu împărtășiți realizarea acestor toalete, datorită 
faptului că nu este o toaletă ieftină.  Dar dacă achiziționarea acestei toalete este în 
asentimentul majorității colegilor, atunci nu mai văd nici un impediment. Deci este 
un lucru care și-l asumă majoritatea consilierilor. Votul meu va fi influențat de 
răspunsul dumneavoastră și răspunsul dumneavoastră ar fi un termen pertinent, 
respectiv când va fi montată această toaletă. Am înțeles că s-a demarat procedura de 
SF că așa impune legea, urmează să vină și SF ul și un montaj efectiv al acestei toalete 
ar fi când? Deci un răspuns de la dumneavoastră îmi va influența votul acestui proiect 
de hotărâre.   

Dl. Primar Eu cred că urbanismul este cel care ne va spune  de ce avize avem nevoie. Depinde 
foarte mult de unde trebuie să obținem aceste avize. De exemplu consider că ar fi o 
problemă dacă ni se va cere un aviz de la Cultură. 

Dl. Grapă O astfel de toaletă a fost montată în Brașov, în Livada Poștei,  în  proximitatea 
Rectoratului.  Dacă vă faceți probleme cu privire la un aviz de la Cultură,  deci nu 
este cazul.  Dacă s-a dat acolo acel aviz, sigur vom primi și noi un aviz pentru strada 
Morii. 

Dl Calefariu Se supune la vot amendamentul ca în cazul în care acest proiect de hotărâre va fi 
votat, sumele necesare să fie alocate în rectificarea bugetară. 
Amendamentul este votat cu 13 voturi pentru și o abținere ( dl. Țăranu). 

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 13 voturi pentru și o abținere ( dl. Țăranu). 

            Diverse I.      Referatul nr. 4964/24.03.2022 al Compartimentului Asistență Socială privind 
acordarea unui premiu de 2000 lei pentru depășirea a 50 ani de căsătorie-familia Popescu 

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 referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 



            Diverse II.     Referatul nr. 5941/05.04.2022 al Compartimentului Asistență Socială privind 
acordarea unui ajutor financiar în vederea decontării investigațiilor medicale d-nei Șuteu Luminița-
Mihaiela 

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 referatului. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi.                             

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

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 10:45 

 
 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian,                                                                                                                              
Dragoș-Vasile COTICIU                                                                       Anca-Delia NECULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


