
   

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
                         

   HOTĂRÂREA NR. 82/25.05.2022 
privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.05.2022 

 
 
 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. 2 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 12.05.2022, înregistrate sub 
nr. 89/24.05.2022, nr. 105/24.05.2022 i nr. 108/24.05.2022; 
  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 extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei Cristian  din data de 12.05.2022, 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.  82/2022 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat azi, 12 mai  2022 
În şedinţa extraordinară cu caracter de îndată a Consiliului Local Cristian 

Şedinţa începe la ora 11:00 

D-na Secretar 
General 

Şedinţa a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziţia nr.  159/2022. La şedinţă sunt prezenţi 13 
consilieri locali, din cei 15 aflați în funcție, lipsind dl. consilier Coșuleț  
Jan-Florin și dl. consilier Calefariu  Gavrilă. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Dl. Buta Suntem convocați la o ședintă de îndată. Avem câteva proiecte pe ordinea de zi care 
necesită votul dumneavoastră, deoarece suntem condiționați de depunerea pe PNRR 
pentru microbuz. Există posibilitatea achiziționării pe fonduri nerambursabile. Cu 
acest microbuz vom gestiona activitatea în intravilanul localității Cristian în strânsă 
legătură cu RAT BV care este operatorul desemnat prin alianța pe care o avem cu 
Agenția Metropolitană Brașov în domeniul mobilități de transport. Aș dori să 
completăm ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință pe urmatoarele 3 luni în persoana domnului consilier Coticiu. Mai avem un 
proiect de hotărâre privind modificarea unei hotărâri de consiliu local dată anterior 
pentru investiția pe care o avem lângă stadionul de fotbal pentru creșa de tip mediu. Și 
încă ceva, mai avem câteva memorii justificative pe care o să le discutăm la diverse. 
Acum voi da cuvântul domnului Președinte de ședință.  

Dl. Coticiu Supune la vot proiectul Ordinii de Zi cu completările menționate. 
Ordinea de Zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

          Punctul nr. 1.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea participării comunei Cristian în parteneriatul cu municipiul Brașov în calitate de líder de 
parteneriat și UAT-uri din Zona Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)- COMPONENTA C10-FONDUL LOCAL/INVESTIȚIA I.1- 
Mobilitate urbană durabilă (sub-investițiile I.1.1- înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - 
ITS/alte infrastructuri TIC (sistema inteligente de management urban/local) și investiția I.4 - Elaborarea 
/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum 
și a Acordului de parteneriat încheiat  cu UAT-urile din Zona Metropolitană 
Dl. Buta Condiția sine qua non ca să putem accesa banii aceștia și să îi redirecționăm către o 

componentă, în speță componenta C 10, este ca să facem această formă de participare 
între noi și primăria Brașov, versus Zona Metropolitană Brașov. Microbuzul, așa cum 
am discutat și cu cei de la Râșnov, va fi folosit doar pe zona noastră de interior. Fie cu 
școala sau cu alte activități. Sigur că îl putem folosi și pe exterior. Costurile noastre 
sunt în sumă de 250 mii euro. Conform bugetului pe PNRR, comunelor le revine 324 
770 mii lei pe componenta C 10, deci această sumă o putem folosi. Pe microbuze, 
autobuze, fiecare entitate locală ce își dorește, pe sisteme de monitorizare sau pe 
sisteme IT. Deci 250 mii euro vor merge pe acest microbuz și diferența va merge pe 
sistem de monitorizare sau pe semaforizarea intersecțiilor din comună. 

Dl. Coticiu 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 participării comunei Cristian în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDERESARE ȘI 
REZILIENȚĂ (PNRR)- COMPONENTA C 10- FONDUL LOCAL/INVESTIȚIA I.1- Mobilitatea urbană 
durabilă (sub-investiție I.1.1- înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante), și arpobarea proiectului ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC 
- AUTOBUZE NEPOLUUANTE- ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV 
Dl. Coticiu 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 
aprobarea participării comunei Cristian în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDERESARE ȘI 
REZILIENȚĂ (PNRR)- COMPONENTA C 10- FONDUL LOCAL/INVESTIȚIA I.1- Mobilitatea urbană 
durabilă , sub-investiție I.4- elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV 
Dl. Coticiu 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 și completarea HCL nr.70/13.04.2022 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 pot să vă spun eu despre ce este vorba. Am primit ieri după masă un email prin 
care ni s-a solicitat să modificăm la aliniatul 2 de la punctul 3, să trecem beneficiar 
UAT comuna Cristian și să se mai introducă încă un articol prin care se aprobă 
asigurarea finanțării, a cheltuielilor pentru racordare la utilități, electricitate, apă, gaz 
sau orice alt tip de combustibil utilizat. Acestea sunt modificările aduse la HCL nr. 
70/2022. 

Dl. Coticiu 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 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada mai 2022 - iulie 2022 
Dl. Coticiu 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. 8006/10.05.2022 al Viceprimarului comunei Cristian,  Buta 
Octavian, cu privire la reabilitarea căminelor de apă în vederea sectorizării rețelei de alimentare cu apă 
în timpul intervențiilor, etapa I, partea stângă DN 73 sens Brașov - Râșnov 

Dl. Buta Aici există o gândire a celor de la Dorobeiul, pe un plan bine definit de domnul 
Bozocea, încât atunci când se întâmplă o problemă de intervenție pe un anumit sector, 
să se știe exact de unde se închide vana. Aici nu avem resurse financiare suficiente și 
atunci trebuie să cerem acest aviz pentru că trebuie suportat și din bugetul local al 
anului 2023. 

Se poartă discuții cu privire la necesitatea acestei lucrări deoarece toate instalațiile sunt vechi și necesită 
reparații, la sumele care se vor aloca pentru sectorizare. 
Dl. Buta În urma acestor discuții purtate vă pot spune că sunt două variante - supuneți la vot 

varianta prezentată sau cealaltă variantă cu alocația efectivă a sumei pe care o avem 
până acum. 

Dl. Coticiu 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. 
Memoriul justificativ este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Diverse II.     Memoriul justificativ nr. 8141/11.05.2022 al Viceprimarului comunei Cristian,  
Buta Octavian, cu privire la organizare eveniment cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 

Dl. Coticiu 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. 
Memoriul justificativ este aprobat cu 11 voturi pentru și o abținere ( dl. Grapă).                             

            Diverse III.     Referatul nr. 7528/11.02.2022 al Compartimentului Juridic, pentru achiziționare servicii de 
specialitate pentru inventarierea lucrărilor executate de către Biserica Ortodoxă Cristian - Parohia Ortodoxă II 
pentru care a fost asigurată finanțarea de către UAT Cristian și analizarea modului de justificare a finanțărilor, 
stabilirea valorii actuale a obiectivului de investiție și determinarea lucrărilor care au mai rămas de executat 
Dl. Buta Ca să putem finaliza lucrările la Biserică, trebuie făcută această analiză. Este o măsură 

dată de Curtea de Conturi. 

Dl Coticiu 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. 
Memoriul justificativ este aprobat cu 11 voturi pentru și două abțineri ( dl. Grapă și 
dl. Coticiu). 

            Diverse IV.     Memoriul justificativ nr. 8158/11.05.2022 al Viceprimarului comunei Cristian,  Buta 
Octavian, cu privire la demararea achiziției de servicii de proiectare și execuția lucrărilor pentru utilități 
de apă și canalizare menajeră în zona Dorobeiul- nr. Cadastral 106799 
Dl. Buta Aici este vorba de o zonă care nu a fost prinsă în proiectul inițial de canalizare în 

Dorobeiul. Cu chestiunea aceasta am închide tot ce înseamnă partea de sus de la 



Ușoare, așa cum o știm cu toții. La Ușoare avem un segment de 700 m, un inel și o să 
închidem aceste lucrări. 

Dl Coticiu 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. 
Memoriul justificativ este aprobat cu 11 voturi pentru și două abțineri ( dl. Grapă și 
dl. Coticiu). 

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

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12.00 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




