
   

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                           
                      

  HOTĂRÂREA NR. 98/25.05.2022 
privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.05.2022 

 
 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. 1 de pe completare  ordinea de zi prin 
care se propune aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 19.05.2022, 
înregistrate sub nr.108/24.05.2022, nr. 124/24.05.2022; 
  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 19.05.2022, 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 8 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 7 „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. 98/2022 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 
 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat azi, 19 mai 2022 
În şedinţa extraordinară 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. 165/2022.  
La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri locali, lipsind d-na consilier Anuțoiu 
Elena, dl. consilier Blănaru Aurelian-George, dl. consilier Deleanu 
Constantin, dl. consilier Calefariu Gavrilă, dl. consilier Coșuleț Jan-
Florin, dl. consilier Buzoianu Ovidiu-Silviu, dl. consilier Țăranu 
Cristian-Dumitru. 
- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Dl. Coticiu solicită fixarea unui termen pentru un HCL privind micșorarea subvenției la 
salubritate. Ținând cont de solicitarea d-lui Coticiu doamna Secretar general subliniază 
faptul că o să transmită către Serviciul de Salubritate ca pentru ședința următoare aceștia să 
transmită un proiect sau o propunere astfel încât aceasta să fie discutată. Totodată d-na 
Secretar general propune o întrunire cu cei de la Serviciul de Salubritate, astfel încât să se 
poată discuta despre cifre și despre procente. Domnul Coticiu sugerează că ar fi o idee bună 
ca cei din cadrul serviciului să vină să prezinte configurația costului. În final, doamna 
Secretar general va convoca Serviciul de Salubritate pentru a participa în cadrul ședinței 
ordinare din data de 25.05.2022, cu rugămintea ca aceștia să vină cu materialele necesare în 
timp util astfel încât domnii consilieri să aibă posibilitatea să le studieze. 
          Punctul nr.1.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea solicitării de desemnare a unui număr de 3 membri din 
rândul consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Cristian, pentru a face parte 
din Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Cristian, alocate 
pentru activități nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005 și nominalizarea 
dintre aceștia a unei persoane pentru funcția de  Președinte a comisiei de soluționare a 
contestațiilor și a două persoane care vor avea calitatea de membru 



Se fac propuneri pentru alegerea membrilor. Domnul consilier Coticiu îl propune pe dl. 
consilier Mihai Grapă. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. Dl. consilier 
Matcaș o propune pe d-na consilier Monica Toma. Propunerea este aprobată cu unanimitate 
de voturi. Dl. consilier Murza îl propune pe dl. consilier Eckhard Nagy. Propunerea este 
aprobată cu unanimitate de voturi.  În final se propune alegerea d-lui Mihai Grapă ca și 
președinte al comisiei. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 propunerea celor 3 membri din rândul consilierilor locali  
ai Consiliului local al comunei Cristian pentru a face parte din Comisia 
de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei 
Cristian. 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 11:12 
 

 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian, 

Dragoș-Vasile COTICIU                                                                  Anca-Delia NECULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




