
                           

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                   
   HOTĂRÂREA NR. 104/29.06.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.05.2022 
 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29.06.2022; 

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 25.05.2022, înregistrate sub nr. 
110/28.06.20200, nr. 130/28.06.2022 și nr. 130/28.06.2022; 
  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 25.05.2022, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Adoptată la Cristian, în data de 29.06.2022 
  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ     

                Dima EMIL                                                        SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 11 consilieri 
prezenți la ședință și 14 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. 104/2022 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi, 25 mai 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. 164/2022.  
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 intra în ordinea de zi, dl. Coticiu dă cuvântul  invitaților ce  participă la ședință.  
Primul care ia cuvântul este dl. Vasiloiu, care locuiește pe drumul Vulcanului și propune un 
schimb de terenuri între dânsul și Primăria comunei Cristian, acest schimb nu se putea realiza 
înainte pentru că drumul se afla în administrarea județului iar în actualitate s-ar afla în 
administrarea Primăriei Cristian. 
Întrebat de dl. Coticiu dacă a depus actele necesare, dl.Vasiloiu subliniază că a depus în anul 
2018, 2019 și apoi în 2022 schiță și propunere însă nu a primit nici un răspuns. Doamna 
Secretar general îl informează că solicitarea dânsului din anul 2022 se află în analiză la 
Compartimentul Juridic și va intra cu o propunere în ședința următoare.                         
Al doilea invitat, dl. Barbu, solicită o locuință în blocul social de pe str. Gării, având în 
vedere că soția dânsului este foarte bolnavă și locuiesc în condiții improprii fără apă, 
electricitate și toaletă. Doamna Secretar general îi aduce la cunoștință faptul că blocul social 
încă nu este finalizat dar în momentul finalizării se va lua în calcul dacă dânsul a depus 
solicitare, dacă sunt îndeplinite criteriile legale, dacă se încadrează pentru a primi o locuință 
socială în urma efectuării unei anchete sociale. 
            În continuare, au loc discuții cu reprezentantele  Serviciului Public de Salubrizare  
pentru  a lămuri chestiunea tarifelor practicate de acest Serviciu. 
Dl. Coticiu  Noi când am modificat subvențiile la apă am spus că vom fi mumă pentru 

toți și ciumă pentru toți. Am mers ca și principiu de calcul pe 25% 
subvenție din tariful legal, tariful aprobat. La ora actuală înțeleg că tariful 
local este de 16,83, din care 6,73 se plătește de către locuitori iar diferența 
de 10,10 este subvenție. Cred că ar trebui să modificăm subvenția, să fie 
la 25% așa cum am discutat cu toții și așa cum este la Apia. Ce părere 
aveți? 

D-na Anuțoiu Să ne explice puțin doamnele de la Salubrizare, s-a mărit tariful, ce 
implică, care ar fi costul total, să știm cum împărțim căci poate 25% este 
puțin, având în vedere că sunt tarifele foarte mari, nu știu. 



D-na Runceanu Bună ziua. Runceanu Florentina este numele meu și sunt contabilă la 
Serviciul Public de Salubrizare. Noi am menținut același procent care a 
fost pe subvenție de când am preluat noi Serviciul de Salubrizare. Nu s-a 
făcut nici o modificare asupra procentului. Modificarea de tarif s-a făcut 
ulterior scumpirii la rampa ecologică FIN-ECO pe tona de deșeu menajer 
cu un procent de 68%. Automat s-a scumpit și la noi cu 41% tariful de 
salubritate. Noi am păstrat bugetul de subvenții pe care l-am avut de când 
am preluat Serviciul. Acum hotărârea este a dumneavoastră. Dacă se 
modifică subvenția automat o să crească tariful către constribuabil. 

Dl. Coticiu Veniturile dumneavoastră nu se modifică. 

D-na Runceanu Veniturile noastre nu se modifică, doar că o să fie o întârziere în 
facturarea către contribuabili pentru că noi lucrăm pe programul de 
impozite și taxe și nu putem printr-un singur click să modificăm tariful 
către contribuabili. Nouă ne ia undeva la o lună și ceva să modificăm 
pentru că se intră pe 2500 de contracte, se modifică întâi tariful pe 
persoană, apoi se înmulțește cu numărul de persoane, e vorba de fiecare 
contract în parte, se înmulțește cu numărul de persoane și apoi cu un total 
de 12 luni. De aceea noi nu putem modifica printr-un singur click iar 
modificarea tarifului va duce probabil la o întârziere de circa 3 săptămâni 
în facturare. Dacă aceasta este doleanța dumneavoastră, noi o respectăm. 

Dl. Coticiu Credeți că este realizabil să se facă modificarea de subvenție cu data de 
1 iulie? 

D-na Runceanu Cu 1 iulie, da. Noi facturăm la 1... 

Dl. Coticiu ...În luna a 8-a facturați luna a 7-a. 

D-na Runceanu Exact. Și cu siguranță vom reuși. De asemenea țin să menționez faptul că 
la începutul anului am fost anunțați  de când s-a modificat tariful la rampa 
ecologică că vor fi scumpiri periodice pe tona de deșeu. Periodic 
înseamnă undeva din 3 în 3 luni o să avem tot o scumpire pe tona de 
deșeu și probabil o să venim și noi cu modificări de tarif. Dar bineînțeles 
vom veni cu o fundamentare spre aprobare. 

Dl. Coticiu Așa cum până acum s-au modificat tarifele dar s-au menținut procentele 
de subvenție practic acum decizia este să modificăm procentul de 
subvenție și la orice alte calcule ulterioare și modificări de preț să 
menținem procentul de subvenție. 

D-na Runceanu Am înțeles, este ok. Din punctul nostru de vedere, noi în proporție de 
90%, ca să fiu realistă ne recuperăm banii din teren. Acum probabil o să 
ne fie puțin mai dificil pe o perioadă mai lungă de timp, noi ne recuperăm 
de la populație aceste fonduri. 

Dl. Grapă Eficientizați procesul de încasare. 

D-na Runceanu Noi încasăm. În proporție de 90% se încasează de la populație, deci este 
în regulă. 

D-na Anuțoiu Cum decurge colectarea selectivă, pentru că dacă ea va crește și colectăm 
selectiv așa cum trebuie ar trebui să scadă gunoiul de la groapa de gunoi 
și ar fi mai avantajos, cum vedeți lucrul acesta, este ok, ar mai trebui să 
înbunătățim ceva? 

D-na Runceanu  Trebuie să înbunătățim în educarea populației pentru că dacă reușim să 
creștem nivelul de colectare selectivă, automat va scădea și cantitatea de 
gunoi menajer. În proporție de 60% sunt cetățeni care colectează corect, 
sperăm ca într-un viitor apropiat să reușim să eficientizăm. 

Dl. Grapă Ați făcut și o campanie în acest sens? 

Dl. Matcaș Consider că ar trebui făcută periodic. 



Dl. Coticiu D-le primar, credeți că este realizabil ca în ședința din luna iunie să avem 
un proiect de hotărâre de modificare a subvenției? 

Dl. Primar În principiu, da. D-na Runceanu, se poate realiza? 

D-na Runceanu Da, noi vom factura noul tarif la 1 august. Luna iulie noi o facturăm la 1 
august. 

D-na Secretar 
general 

Depuneți documentele la sediul primăriei, fundamentările și ce înseamnă 
procentul de 25%  ca să putem avea materialele pentru ședința din luna 
iunie. 

Dl. Coticiu 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 
13.04.2022 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Coșuleț). 

          Punctul nr.2.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 
12.05.2022 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Coșuleț). 

       Punctul nr.3.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea Statutului comunei Cristian 
Dl. Țăranu are câteva observații referitoare la stema localității. D-na Secretar general îl 
asigură că documentația este depusă spre aprobare la comisia din București și se așteaptă 
propunerile. Când vor fi finalizate, acestea vor intra în ședința Consiliului local. 
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.4.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-nei 
consilier local Monica-Alina TOMA 
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 14 voturi pentru și o abținere(d-na 
Toma). 

          Punctul nr.5.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-nei 
consilier local Elena ANUȚOIU 
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 14 voturi pentru și o abținere(d-na  
Anuțoiu). 

         Punctul nr.6.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Cristian- Dumitru ȚĂRANU 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Țăranu). 

           Punctul nr.7.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Eckhard NAGY 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Nagy). 

            Punctul nr.8.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
Viceprimar Octavian BUTA 
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 14 voturi pentru și o abținere (dl. 
Buta). 

           Punctul nr.9.    Proiect de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Cristian, 
Octavian BUTA, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-
lui Primar Gicu Cojocaru 
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.10.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Constantin DELEANU 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Deleanu). 

        Punctul nr. 11.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Ovidiu-Silviu BUZOIANU 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Buzoianu). 

      Punctul nr. 12.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Aurelian-George BLĂNARU 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Blănaru). 

        Punctul nr. 13.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Emil DIMA 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Dima). 

        Punctul nr. 14.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Mihai GRAPĂ 



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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Grapă). 

        Punctul nr. 15.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Cătălin-Mihail MATCAȘ 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Matcaș). 

     Punctul nr. 16.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui 
consilier local Gheorghe MURZA 
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 14 voturi pentru și o abținere(dl. 
Murza). 

           Punctul nr. 17.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și 
perfecționare profesională a angajaților din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cristian 
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. 18.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 
19.05.2022 
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 8 voturi pentru și 7 abțineri(dl. 
Blănaru, d-na Anuțoiu, dl. Deleanu, dl.  Calefariu, dl.  Coșuleț, dl. 
Buzoianu, dl. Țăranu). 



           Punctul nr. 19.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate 
pentru activități nonprofit de interes general 
Dl. Matcaș  Se pot vota separat? 
D-na Secretar 
general  

Nu. A fost o singură licitație, o singură selecție de proiecte, un singur 
proces-verbal, un singur anunț pentru Monitorul Oficial, aceleași 
documente. 

Dl. Coticiu Dar se pot face amendamente? 
D-na Secretar 
general  

Desigur. Amendamente puteți face. 

Dl. Murza Da dar au fost bugete separate, sport și cultură. 
Dl. Grapă  Dat fiind faptul că au fost capitole bugetare separate. 
D-na Secretar 
general 

Știu dar a fost o singură procedură de selecție pentru fonduri 
nerambursabile pe Legea 350 și pe 69 pe sport pentru că ele au fost 
întrepătrunse ca și legislație. 

Dl. Coticiu  Sunt propuneri de amendamente din partea d-voastră? 
Dl. Blănaru Noi în comisia noastră am fi avut niște amendamente la partea de cultură, 

unde promovăm tot felul de spectacole și marea lor majoritate chipurile 
că nu este implicat politicul dar nu sunt menționate Primăria sau Consiliul 
local iar mie mi se pare ciudat. Totodată am avut o discuție toate 
suprafețele, toate piețele ar trebui date cu încredințare directă dar trebuie 
trecut prin Consiliul  local pentru aprobare. 

Dl. Țăranu Dacă citiți articolul 3, se referă la activitățile sportive care beneficiază de 
treaba asta. Dacă cultura nu ar beneficia atunci ar fi o discriminare ș mai 
ales pe parte sportivă terenurile sunt folosite permanent de către 
asociațiile sportive. Iar acestea fac parte din patrimoniul localității. În 
momentul în care există un contract cultural în Cristian. Nu mi se pare în 
regulă să vină o asociație care desfășoară activitatea să plătească chirie 
sau să vină cu o solicitare extra când poate fi completat articolul 3.  

Dl. Primar În spațiile solicitate de diverse asociații au loc diverse activități, spre 
exemplu în Sala Mare sunt nunți programate cu un an înainte și diverse 
activități prin urmare cei care doresc să beneficieze de aceste spații 
trebuie să țină cont de programările anterioare. Consider că cei care 
solicită aceste spații ar trebui să își coreleze activitatea cu cel care 
administrează partea de domeniul public și privat.  

Dl. Țăranu În articolul 3 nu scrie de programare ci că beneficiază în mod gratuit. 
Dl. consilier Grapă părăsește ședința. 
Dl. Calefariu În comisia socială s-a mers pe ideea că se va contura punctul nostru de 

vedere în timpul ședinței de plen.  Atât în comisia socială cât și când a 
fost în discuție acordarea fondurilor eu mi-am exprimat punctul de vedere 
pe care îl am de multă vreme și anume faptul că prea multe sume din cele 
alocate nu se adresează direct activității cetățenilor din Cristian, având în 
vedere că sumele sunt foarte mari propun ca amendament ca aceste sume 
să fie înjumătățite. 

Dl. Coticiu Dacă se dorește modificarea unor sume, propunem amendamentul, se 
votează amendamentul și obiectivul este realizat. Așadar primul 
amendament cine îl propune? 

Dl. Calefariu Eu am propus deja dar fiind la capitolul amendamente îl reiau, propun ca 
sumele la sport să rămână așa cum sunt ele iar  la cultură să se 
înjumătățească. 

Dl. Coticiu  Alte amendamente? 



Dl. Blănaru Ambele, atât sportul cât și cultura să aibe inclusiv sigla Primăriei și să se 
facă public faptul că banii au venit și din partea Consiliului local. Mie mi 
se pare corect ca sigla Cristianului, dacă este organizat de Cristian cu 
banii Cristianului să apară undeva niște mențiuni de genul acesta. Așa mi 
se pare normal.  

Dl. Coticiu  Da, este de bun simț ca un sponsor, cineva care dă bani la un eveniment 
să își facă reclamă, e normal. 

Dl. Blănaru  Undeva ar trebui menționat la începutul spectacolului sau la orice început 
sportiv să fie menționată treaba asta, mie mi se pare absolut normal având 
în vedere că noi le dăm acești bani. 

Dl. Coticiu  Se poate trece în contractul de finanțare această condiție? 
D-na Secretar 
general  

Aș dori să vă aduc la cunoștință înainte de a vota și a propune 
amendamentele să luați în considerare prevederile legale, respectiv Legea 
350 cu finanțările nerambursabile, principiile care stau la baza atribuirii, 
printre care enumăr transparența, punerea la dispoziție a tuturor celor 
interesați, tratamentul egal, nediscriminatoriu la adresa tuturor 
asociațiilor. Mai mult decât atât, în regulamentul votat de dumneavoastră 
scrie că decizia comisiei de selecție va trebui înaintată Consiliului local 
spre aprobare dar în lege în 350, la articolul 5,  scrie că atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 
selecției publice, procedură care permite atribuirea contractului de 
finanțare nerambursabilă din fonduri nerambursabile prin selectarea 
acestora de către comisie cu respectarea principiilor prevăzute la articolul 
4. Trebuie să aveți în considerare că dumneavoastră ați votat și 
regulamentul dar există și legislație specifică în acest sens.  Faptul că a 
existat o comisie care a verificat principiile care au fost respectate, 
documentele care au fost aduse, sumele în care s-au încadrat, proiectele 
ca și finanțare, ca și continuitate. Ele au fost deja verificate de către 
comisie, comisie compusă din reprezentanții dumneavoastră și 
reprezentanți ai instituției. Asta trebuie să aveți în vedere în cazul în care 
modificați sume și luați în calcul doar unele asociații și altele nu. S-ar 
putea ca amendamentele aduse la această hotărâre să fie ilegale și să fie 
contestate de Prefectură. Trebuie să vă asumați acest lucru. V-am 
prezentat aceste aspecte pentru a lua cunoștință de ele, voi verifica și eu 
toate documentele existente la dosar, în momentul în care voi acorda viza 
de legalitate. 

Dl. Coticiu  Considerați că nu ar fi legal să votăm? 
D-na Secretar 
general  

La prima vedere consider că se încalcă unele principii dar nu am verificat 
încă în totalitate. 

Dl. Coticiu  Dacă de exemplu se votează pe cultural să se modifice suma la toate 
proiectele mie mi se pare că este legal și au toți aceleași drepturi. Doar 
dacă am discuta ca  doar în cazul unora dintre ei să modificăm sume, 
atunci nu ar mai fi așa.  

Dl. Țăranu  S-au făcut și contestații, s-a constituit și o comisie pentru soluționarea 
contestațiilor, deci sunt de 2 ori soluționate dosarele. Eu nu văd unde este 
problema. Și așa sumele sunt diminuate.  

Dl. Coticiu  Până acum avem un amendament care propune ca pe parte culturală să se 
înjumătățească sumele. Înjumătățindu-se sumele la toate proiectele din 
domeniul cultural mie mi se pare că este legal și nu facem discriminări 
astfel încât dacă nu mai sunt luări de cuvânt pe această propunere de 
amendament eu aș supune la vot.  

Dl. Blănaru Referitor la partea de postare a sponsorului, este vreo problemă? 



D-na Secretar 
general 

Acesta se poate insera în contractul de finanțare fără nici un fel de 
problemă. 

Dl. Blănaru Noi dăm sume mari și toată lumea înțelege că evenimentele au fost făcute 
de X sau Z sau nu am idee cine. 

Se supune la vot amendamentul ca sumele pe partea culturală să fie înjumătățite. 
Amendamentul este aprobat cu 10 voturi pentru, 2 abțineri(d-na Toma, dl. Murza) și un vot 
împotrivă (dl. Țăranu). Domnul consilier Emil Dima a anunțat că se află în stare de 
incompatibilitate, nefiind socotit la vot. 
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, cu amendament.  
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (d-na 
Toma, dl. Murza) și un vot împotrivă (dl. Țăranu). 

         Punctul nr. 20. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Amplasare toaletă automată în parcul de pe strada Morii” 
D-na Toma Aici aș dori o clarificare. Prețul investiției care este? În proiectul de 

hotărâre este înmulțit cu o mie.  

D-na Anuțoiu S-a introdus virgula și 00 în plus.  

D-na Toma Și în ofertă este tot prețul în mii lei. 

Dl. Coticiu  Trebuie edificată o eroare, se confirmă că vorbim ca și sumă de 300... 

D-na Anuțoiu Se specifică că este o greșeală materială și de fapt suma o aprobăm 
305.826 lei fără TVA. 

Dl. Coticiu  Se mai înscrie cineva la cuvânt pe acest subiect? Eu aș dori să mă înscriu 
dacă îmi permiteți. Știți că am vorbit noi când a fost și proiectul de 
hotărâre de închiriere toalete automate și spuneam că ar fi bine la un 
moment dat să facem o comparație și să vedem cum e mai bine pentru 
noi să cumpărăm sau să închiriem. În condițiile în care costurile de 
exploatare și de mentenanță sunt 2470 lei per lună, să zicem 2500,  
închirierea era 140 lei pe zi adică pe lună un 4200 lei, rezultă o diferență 
de 1700 lei pe lună. Să zicem 400 euro pe lună. Diferență la modul că 
este mai scumpă închirierea. Pe an ar însemna 5000 euro pe an în 
condițiile în care achiziția costă 50000 euro pe an înseamnă că se 
amortizează cam în 10 ani. Ce vreau să spun, după 10 ani un astfel de 
echipament cu automatizări nu prea mai este funcțional. Eu sunt de acord 
cu achiziția dar când o să se facă închirierea haideți să discutăm acest 
aspect pentru că pare mai avantajoasă închirierea. În cazul închirierii cu 
cei 140 lei pe zi ai și partea de exploatare și mentenanță. 

Dl. Țăranu Și dacă se reziliază contractul și se ia toaleta de acolo noi ce facem 
rămânem cu fundația și trebuie să cumpărăm alta? Nu e mai bine să avem 
lucrul nostru. 

Dl. Coticiu  Este părerea dumneavoastră. 

Dl. Matcaș  Numai că trebuie să țineți cont de un aspect, la toate SF-urile din 
experiență știm că prețurile reale au venit sub costul SF-ului.  

Dl. Coticiu  Ok. Când o să avem achiziția gata, când vom avea și închirierea gata o să 
putem face o analiză să putem vedea cum este mai avantajos. 



Dl. Buzoianu Deci propuneți să luăm 2, una să o cumpărăm și una să o închiriem. 

Dl. Coticiu  Da, și la proiectul de hotărâre am vorbit, ele nu se exclud, sunt 
complementare. Nu avem decât de câștigat să vedem din experiență care 
variantă e mai avantajoasă, importantă e finalitatea căci facem ceva demn 
de anul 2022 pentru cetățenii comunei.  

Dl. Coticiu  Consider că închirierea din punct de vedere financiar închirierea este mai 
avantajoasă și cred că o să scăpăm de o serie de probleme legate de 
mentenanță. Mentenanța aparține celui care închiriază. 

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. 58:42 

           Punctul nr. 21. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 
COJOCARU, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
“Realizare iluminat public localitatea Cristian, cartierul Tineretului, jud. Brașov” 
Dl. Blănaru Noi cei din comisia economică am dori ca dl. Buta să ne aducă câteva 

clarificări.  

Dl. Buta Este vorba de realizarea instalațiilor de iluminat public pe zona Cartierul 
Tineretului, toate străzile care sunt poziționate perpendicular pe Nisipului 
versus Preot Virgil Pop și în prima fază avem documentația pentru 
indicatorii tehnico-economici la nivel de iluminat public. Practic partea 
de reglementare a instalațiilor de distribuție energie electrică este în faza 
de SF, joi va intra în ședință tehnico-economică la Electrica Brașov. 
Acum dacă această documentație este predat cred că ar trebui totuși să 
luăm și un aviz de principiu și să aprobăm acești indicatori ulterior știți 
că orice demers pe care îl face Administrația publică locală pentru 
fonduri nerambursabile trebuie să aibe la bază o documentație cadru și în 
sensul acesta dacă sunteți de acord să avizați favorabil domnilor consilieri 
acest proiect de hotărâre. 

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.    Aducerea la cunoștința Consiliului local a Raportului de evaluare 
întocmit pentru evaluarea clădirilor aflate în proprietatea SC Olmeda Peisage Green SRL 
edificate pe terenul de 15.676 mp înscris în CF nr. 103681, nr. cadastral 103681 al 
Comunei Cristian, în vederea însușirii și demarării procedurii de cumpărare 
Dl. Coticiu  Supune la vot aprobarea cumpărării imobilelor și astfel se emite aviz 

favorabil cu unanimitate de voturi, pentru 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. 
Se constituie comisia de negociere, formată dintr-un număr de 3 membri 
din rândul consilierilor locali, în următoarea componență: Domnul 
consilier Coticiu Dragoș-Vasile, dl. consilier Matcaș Cătălin-Mihail, dl. 
consilier Deleanu Constantin. Componența comisiei de negociere este 
aprobată cu unanimitate de voturi.              



Prezentul aviz se comunică prin grija Compartimentului Juridic către  SC 
Olmeda Peisage Green SRL, urmând ca executivul să întrunească 
comisia de negociere, în urma discuțiilor ce vor fi purtate cu societatea. 

          Diverse II.    Referatul nr. 8287/13.05.2022 al Compartimentului Juridic privind 
acordarea unei burse de merit elevei Alessia Elianne Schnaider  
Dl. Coticiu Am înțeles că nu este posibil. 

D-na Toma Există vreo lege care să ne permită să acordăm? 

D-na Secretar 
general  

Nu.  

D-na Toma Ele sunt raportate de la Ministerul Învățământului. 

D-na Secretar 
General  

Bineînțeles. Se poate acorda o diplomă în cadrul clasei, se poate stimula 
în cadrul școlii, această solicitare nu ar fi trebuit să ajungă pe masa  
Consiliului local.  Cadrele didactice ar fi putut să rezolve problema. 

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. 
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

                 Diverse III.   Referatul nr. 7482/12.05.2022 întocmit de Compartimentul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind eliberare Acord al Consiliului Local 
Cristian pentru construire locuință cuplată(2 unități locative) pe un teren cu suprafață 
mai mică de 500 mp, comuna Cristian, județul Brașov, pentru TALPAZAN SIMONA și 
TALPAZAN ALEXANDRU FLORIAN 
Dl. Coticiu  Dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Eu mă înscriu. Lăsând  la o parte 

faptul că suprafața este mai mică de 500 mp pentru că noi am deschis 
cutia pandorei, s-au tot aprobat cazuri de suprafețe mai mici de 500 mp 
dar sunt 2 lucruri peste care îmi este greu să trec, un lucru este faptul că 
sunt două unități locative, nu una.  Asta înseamnă pentru mine ca logică 
că la un moment dat o unitate locativă dacă vrea să vândă se poate ajunge 
cei 360 mp să ajungă 180 mp de fiecare. Al doilea lucru, lățimea 
terenului, 8 metri, nu poți să construiești o casă. Păcat că dl. Grapă nu 
mai este prezent. Trebuie să ai un minim, 12 metri. Eu chiar nu văd 
posibil să se aprobe această excepție.  

D-na Secretar 
general  

Gradul de ocupare îl respectă? 2 imobile pe 340 mp. 

Dl. Coticiu  Oricum clar nu poate să respecte lățimea minimă de 12 metri. 

Dl. Coticiu  Având în vedere referatul nr. 7482/12.05.2022 întocmit de 
Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind eliberare 
Acord al Consiliului Local Cristian pentru construire locuință cuplată(2 
unități locative) pe un teren cu suprafață mai mică de 500 mp, comuna 
Cristian, județul Brașov, beneficiari Talpazan Simona și Talpazan 
Alexandru Florian, în urma discuțiilor purtate la nivelul Consiliului 
local la ședința ordinară din data de 25.05.2022, se supune la vot referatul 
nr. 7482/12.05.2022, acesta fiind respins cu unanimitate de voturi. 
Se emite aviz nefavorabil pentru construire locuință cuplată(2 unități 
locative) pe un teren cu suprafață mai mică de 500 mp, comuna Cristian, 
județul Brașov, beneficiari Talpazan Simona și Talpazan Alexandru 
Florian. 



Prezentul aviz se va prezenta Compartimentului Urbanism. 

               Diverse IV.  Referatul nr. 8793/24.05.2022 al Compartimentului Administrativ 
privind emiterea unui aviz favorabil pentru punerea la dispoziție cu titlu gratuit al 
Căminului Cultural nr. 2 și a Piațetei centrale pentru desfășurarea de activități culturale 
locale cu denumirea  ”Anotimpuri Culturale” 
Dl. Coticiu Supune la vot aprobarea referatului, în vederea emiterii unui aviz 

favorabil pentru punerea la dispoziție cu titlu gratuit a  Căminului 
Cultural nr. 2 și a Piațetei centrale pentru desfășurarea de activități 
culturale locale cu denumirea  ”Anotimpuri Culturale”. 
Se emite aviz favorabil pentru punerea la dispoziție cu titlu gratuit a 
Căminului Cultural nr. 2 și a Piațetei centrale pentru desfășurarea de 
activități culturale locale cu denumirea  ”Anotimpuri Culturale” cu 
unanimitate de voturi.    

               Diverse V.  Memoriul Justificativ nr. 8787/24.05.2022 al viceprimarului 
Octavian Buta privind alocarea în bugetul local al comunei Cristian la rectificarea de 
buget, a  sumei de 12.000,00 lei,  necesară pentru Hramul Bisericii Ortodoxe Române din 
Cristian 
Dl. Coticiu Supune la vot aprobarea memoriului justificativ, în vederea emiterii unui 

aviz favorabil pentru alocarea în bugetul local al comunei Cristian la 
rectificarea de buget, a  sumei de 12.000,00 lei,  necesară pentru Hramul 
Bisericii Ortodoxe Române din Cristian. 
Se emite aviz favorabil pentru alocarea în bugetul local al comunei 
Cristian la rectificarea de buget, a  sumei de 12.000,00 lei,  necesară 
pentru Hramul Bisericii Ortodoxe Române din Cristian. 

         Informare I.  Raportul de activitate nr. 8906/25.05.2022 al primarului comunei 
Cristian  
Dl. Coticiu  Consiliul local a luat la cunoștință. 
        Informare II.   Hotărârea nr. 6/28.01.2022 privind aprobarea tarifelor practicate de 
Serviciul Public de Salubrizare Cristian la nivelul comunei Cristian, pentru anul 2022 
Dl. Coticiu  Consiliul local a luat la cunoștință. 
Dl. Coticiu Mai sunt intervenţii? 

Constat că nu.  
În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10:27 
 

 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian, 

       Emil DIMA                                                                           Anca-Delia NECULA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


