
 

                           

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                   

   HOTĂRÂREA NR. 155/28.11.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 20.10.2022 

 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  28.11.2022; 

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 20.10.2022, înregistrate sub nr. 

168/25.11.2022, nr. 227/25.11.2022 și nr. 222/25.11.2022; 

  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 20.10.2022, anexă la prezenta hotărâre. 

 

Adoptată la Cristian, în data de 28.11.2022 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ     

                Mihai GRAPĂ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              

                                                                                                          Anca- Delia NECULA 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 13 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. 155/2022 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
Încheiat azi,  20 octombrie 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. 298/2022.  

La ședința ordinară au fost prezenți 14 consilieri locali din cei 15  

consilieri aflați în funcție, lipsind dl. consilier Țăranu Cristian-Dumitru.  

- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Înainte de a intra în ordinea de zi dl. Grapă dă cuvântul invitaților. Dl. Pintilie invită Consiliul 

local la Balul Pompierilor și înmânează fiecărui consilier câte o invitație. 

Dl. Pușcașu  Bună ziua. Daniel Pușcașu este numele meu, mulțumesc întregului 

auditoriu pentru că mi-ați dat voie să iau cuvântul.  Îi reprezint pe Mustață 

Costel și Mustață Floarea, sunt niște cetățeni care au achiziționat pe raza 

UAT Cristian un teren pe str. Ghe. Doja nr. 9A, acest teren a fost 

achiziționat în 2011, nu știu dacă datorită GDPR-ului dacă am voie să 

precizez numele celui care a vândut. În baza unui contract de vânzare-

cumpărare a fost achiziționat acest teren în suprafață de 156 mp, el este 

în spatele unui teren al primăriei în suprafață de 220 mp, pe acest teren 

în baza unei hotărâri judecătorești din 26.10.2021 s-a oferit un drept de 

servitute pe terenul primăriei, drept urmare pentru acest teren ne dorim 

să obținem din partea primăriei posibilitatea pentru a fi concesionat, cel 

din fața primăriei în baza Legii 50/1991, este precizat și în cerea pe care 

am înaintat-o primăriei, articolul 13, alineatele 1 și 15 în care este precizat 

faptul că proprietarul care are drept de servitute poate concesiona la 

unitatea administrativ-teritorială acest teren fără o licitație publică pentru 

extinderea construcției și pentru a deveni cetățeni ai Cristianului, dorim 

să construim o casă și să ne mutăm în localitate. Drept urmare vă rugăm 

să ne oferiți o soluție legată de partea aceasta, fie concesie, fie vânzare în 

funcție de disponibilitatea d-voastră și de decizia pe care o luați în cadrul 

Consiliului local pe noi ne-ar  avantaja partea de concesiune. Vă rog dacă 

puteți ține cont de acest demers pe care l-am realizat, țin să vă precizez 

că la cererea colegilor d-voastră terenul a fost achiziționat în 2011,  pe 

lângă teren există și un imobil intabulat. Pe lângă faptul că am 

achiziționat terenul și imobilul la cererea colegilor am reușit  și am făcut 

astfel încât persoana respectivă să mai stea 10 ani acolo până când a ieșit 

decizia judecătorească, s-a ținut cont de cererea colegilor d-voastră de la 

direcția socială, vă rugăm să țineți cont de cererea noastră și să ne spuneți 



care ar fi demersurile legale pentru a face aceste lucruri în conformitate 

cu legislația. Nu vrem să ieșim în afara legii, ne dorim să devenim 

cetățeni ai comunei Cristian. Cam acestea ar fi cererile noastre, dacă aș 

putea răspunde anumitor întrebări legate de acest subiect.  

Dl. Grapă  Dacă sunt colegi care doresc să adreseze întrebări, dacă nu eu am în față 

un extras din procesul verbal al ședintei ordinare din data de 29.06.2022, 

cererea d-voastră a fost respinsă la momentul respectiv cu 9 voturi 

împotrivă, un vot pentru și o abținere.  Nu știu dacă d-voastră ați mai 

făcut niște pași, dacă ați întrebat care a fost motivul respingerii acelei 

cereri, aveți ocazia acum să vă adresați Consiliului local.  

Dl. Pușcașu Dacă există posibilitatea să ne dați un răspuns sau ce demersuri legale 

necesare mai sunt de făcut pentru a intra în legalitate și în bunăstare cu 

primăria, fiind o vecinătate, ținem cont că este important să te înțelegi 

bine cu vecinii, în cazul acesta primăria este vecinul nostru și totodată 

colabolatorul care ne-a oferit dreptul de servitute în baza hotărârii 

judecătorești, e cumva comună partea aceasta, dată fiind suprafața de 220 

mp conform reglementărilor locale nu știu în ce măsură se poate construi 

ceva acolo independent. Dar pentru extindere, dacă am face demersul 

necesar în funcție de ce hotărâți pentru a concesiona acest teren pe o 

perioadă hotărâtă de echipa d-voastră am putea să extindem și să intrăm 

în legalitate cu toate documentele raportat la suprafața și proprietatea 

primăriei. 

Dl. Kronberger Familia Mustață se angajează să suporte toate cheltuielile vizavi de 

eventuale evaluări ale terenului, toate costurile aferente demersurilor 

legale. 

Dl: Grapă  Mulțumesc. Am luat act de cererea d-voastră, dacă sunt colegi care 

doresc să pună întrebări sau să dea răspunsuri dacă nu avem cererea d-

voastră pe ordinea de zi la punctul 3 de la Diverse și o vom analiza și o 

vom vota la acel moment.  

Dl. Grapă  Dragi colegi, pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâre și 3 puncte la 

Diverse, de asemenea în ședințele pe comisii dl. viceprimar ca inițiator 

ne-a prezentat un memoriu justificativ pentru 2 proiecte care necesită 

finanțare și o să îl rog pe dânsul să ni le prezinte și care este urgența lor.  

Dl. Buta Așa cum v-am povestit și pe comisii este vorba de ideea de a înființa acel 

parc fotovoltaic despre care noi am discutat de-alungul timpului, există 

această posibilitate pe Programul operațional de infrastructură mare 

demarat la nivelul comunei noastre, am putea să facem acest parc și 

pentru asta avem nevoie de întocmirea studiului de fezabilitate și 

contractarea serviciilor de consultanță și de asemenea mai avem un 

proiect pe care ni l-am asumat cu foarte mult timp în urmă, construirea 

Bazei de Agrement situată în str. Morii, vizavi de fabrica de mobilă. Aici 

dorim să dăm drumul la procedura de achiziție publică pentru atribirea 

acestui contract. Pe proiecția bugetară așa cum am spus și în referat există 

o alocație bugetară pe anul în curs, ulterior pe anii următori ar trebui să 

mai găsim o soluție prin care să prindem în proiecțiile bugetare ulterioare 

partea de finanțare.  De asemenea, odată ce acest contract este în derulare, 

se semnează contractul de execuție, se fac diligențe pentru transferarea 

acestui proiect pe obținerea de surse de finanțare degrevând bugetul local 

pe anii următori. 

Dl. Grapă 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 

27.09.2022 

Dl. Grapă 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 autentificată sub nr. 

607/29.07.2020 la Notar Sbera Violeta- Ariadna, aprobarea preluării și înscrierii în 

domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafața de 548 mp, înscris în 

CF nr. 101177 a localității Cristian nr. Cadastral 889, nr. Top 1964/1/2/4/5 și trecerea din 

domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drum 

Dl. Grapă  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 3.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 

1239/01.10.2020 la Notar Roth Jeno, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat 

al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 1338 mp și 3501 mp, înscris în CF 

nr. 100106 a localității Cristian nr. cadastral 100106 și trecerea din domeniul privat în 

domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drum 

Dl. Grapă 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 analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru semestrul 

I aferent anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

Dl. Grapă 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 practicate de Serviciul Public de Salubrizare 

Cristian la nivelul comunei Cristian pentru anul 2023 

Dl. Grapă  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 Organigramei și a statului de personal din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cristian 



Dl. Blănaru Referitor la renunțarea la postul de Administrator Public și 

transformarea lui în consilier personal, nu știu partea de administrație 

cum este prevăzută în lege. 

D-na Secretar 

general  

În referatul Compartimentului Resurse umane aveți menționate și 

prevederile legale, 544, prin care se dă voie ca primăriile și primarul să 

aibă în aparatul de specialitate consilier al primarului iar pentru noi ca și 

comună primarul are dreptul la 2 consilieri ai primarului. 

Dl. Blănaru Și dacă are voie de ce trebuie să transformăm postul administratorului, 

de ce nu își ia postul de drept.  

D-na Secretar 

general 

Are dreptul la un post din posturile care sunt aprobate pentru numărul 

de locuitori aferenți localității pe care ni-i dă Prefectura în fiecare an și 

atunci dl. primar a considerat că postul de administrator public să fie 

transformat în consilier al primarului având în vedere că el se poate 

angaja mai ușor, nu este în baza unui contract de mandat care are 

indicatori, dânsul consideră că i se pot da mai multe atribuții și a fost 

alegerea dânsului. 

Dl. Blănaru Și studiile au fost trecute medii. 

D-na Secretar 

general  

Studiile sunt superioare trecute. În referat și în organigramă sunt 

superioare. 

Dl. Matcaș  Doar că se poate angaja și persoană cu studii medii. 

D-na Secretar 

general 

Întrucât legislația în domeniu nu prevede studiile pe care trebuie să le 

aibă consilierul primarului și atunci se pot angaja și persoane cu studii 

medii.  

D-na Nițu Înțeleg că atribuțiile ar putea fi aceleași, fie că este consilier al 

primarului fie că este administrator public? Pentru comuna noastră ar fi 

la fel de util? Și ar ajuta la fel de mult din punct de vedere administrativ 

un consilier personal al primarului față de un administrator public? 

Dl. Matcaș  Poate atribuțiile consilierului personal sunt mai ample decât cele ale 

administratorului public. 

Dl. Blănaru Consilierul primarului poate să fie și un jurist sau orice altceva, ca idee. 

D-na Secretar 

general 

Da. 

Dl. Murza Sau un absolvent de liceu. 

D-na Secretar 

general 

Administratorul public trebuie să aibe doar studii superioare economice, 

juridice. 

Dl. Blănaru Eu mă gândesc că primarul dacă ar vrea să își ia un consilier personal, 

mă gândesc că vrea să își ia un consilier personal să nu facă greșeli 

nicidecum să îl trimită cu sapa pe malul Ghimbășel. 

D-na Secretar 

general 

Categoric. 

Dl. Grapă  Domnul primar nu este aici ca să ne poată răspunde întrebărilor așa că 

putem doar face supoziții atât cu privire la motivul pentru care își 

dorește crearea acestor posturi, din câte înțeleg sunt 2 sau doar 1? 

D-na Secretar 

general 

Unul singur. 

Dl. Grapă  Cu posibilitatea de a fi două. De asemenea nu știm în acest moment, 

domnul primar nefiind de față, ce responsabilități va delega domnul 

primar acestui consilier. 

D-na Secretar 

general 

Acesta se angajează pe baza dispoziției primarului iar atribuțiile sunt 

date la fel prin dispoziție de către primar. 

Dl. Blănaru În momentul în care se reface organigrama, putem să retrecem în 

sistemul normal adică să transformăm postul din nou în administrator 

public când vrem sau el va avea definiția de consilier personal? 



D-na Secretar 

general 

Postul este pe perioada mandatului. Ulterior se poate transforma în ce 

considerați d-voastră, în administrator public sau orice se consideră 

necesar în instituție. 

Dl. Blănaru Am înțeles, este numai o tranziție. 

D-na Secretar 

general 

Exact. Este aparatul propriu al primarului definit conform legii.  

Dl. Grapă Dacă sunt colegi care au discutat cu dl. primar și cunosc motivul sau 

motivele care au stat în spatele acestei decizii vă rog să le expuneți, care 

este necesitatea creării acestui post în organigramă. 

D-na Secretar 

general  

Cred că s-a considerat că dl. primar are nevoie de o persoană care să îl 

îndrume în afară de aparatul de specialitate pe care îl are în subordine. 

Nu cred că este un alt motiv. 

Dl. Grapă  Mai sunt luări de cuvânt. 

Dl. Calefariu Eu cred că este evident faptul că nu există administrator public, nu îl 

avem și atunci dl. primar are nevoie de cineva care să îl sprijine alături 

de dl. viceprimar în această acțiune. 

Dl. Coșuleț Dar sunt 2 funcții diferite, administratorul este administrator. 

Administratorul are niște responsabilități, consilierul poate să 

consilieze, nu știu ce îndatoriri ar putea să îi dea. 

Dl. Calefariu Probabil a simțit nevoia, volumul de muncă este mare și din acest punct 

de vedere, neavând administrator, a rămas un gol.  

Dl. Grapă  Dar nu este cumva din vina noastră că acest post nu a fost ocupat, putea 

fi scos la concurs și ocupat până acum. El a fost prins în organigramă. 

Dacă exista această necesitate din partea aparatului administrativ să 

angajeze un administrator public, s-ar fi dat concurs până acum pe post 

și el ar fi fost ocupat. Tocmai de aici apare și semnul de întrebare, de ce 

nu s-a făcut pasul acesta până acum dacă se simțea nevoia unui ajutor și 

a unui consilier și de ce doar acum în momentul acesta crearea unui post 

în organigramă. 

Dl. Calefariu Dânsul are această nevoie, despre asta este vorba.  

Dl. Matcaș  Nu este o responsabilitate majoră să refuzăm această organigramă căci 

ulterior o să pice pe noi, dacă nu funcționează ceva la nivel de localitate 

am obstrucționat activitatea primarului prin faptul că nu i-am oferit 

acest consilier personal. Dacă s-a făcut referatul la dorința dânsului mă 

gândesc că chiar ar avea nevoie de acest consilier. 

Dl. Buta Motive obiective, cu siguranță. 

Dl. Grapă Eu doar privesc cu tristețe către punctul 5 din cadrul acestui referat, 

respectiv deființarea compartimentului implementare proiecte fonduri 

externe, având un număr de 8 posturi contractuale, mi-aș fi dorit ca în 

organigramă să suplimentăm acest departament cu niște persoane și să 

fi avut mai multe proiecte în desfășurare pe fonduri europene astfel 

încât el să existe.  

Dl. Grapă 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 (d-

na Nițu). 

    Punctul nr. 7.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, 

exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ al 

comunei Cristian 

D-na Toma Aici trebuie să propunem din partea Consiliului local 2 persoane. 



Dl. Grapă Doriți să faceți și o nominalizare sau doar ați dorit să precizați lucrul 

acesta? 

D-na Toma Ținânt cont că este vorba despre regulament social pentru acordarea 

locuințelor sociale, din partea comisiei sociale mă gândesc la un 

membru, d-na Nițu fiind obișnuită cu astfel de situații, fiind de 

specialitate profesor și având o grilă și o evaluare bănuiesc că este în 

măsură să analizeze. Aici sunt evaluări ale cererilor și acordări de 

punctaje.  

D-na Secretar 

general 

Așadar prima propunere este d-na Nițu? 

Dl. Grapă Asta cu condiția ca d-na Nițu să accepte. 

D-na Nițu   Eu nu aș dori să fac lucrul acesta, probabil că v-ați gândit la faptul că la 

școală analizăm cereri dar cred că ar fi util să fie cineva care cunoaște 

mai mult lumea din Cristian decât o cunosc eu. 

Dl. Blănaru  Tocmai de aceea ne-am gândit la d-voastră căci nu îi cunoașteți, nu 

sunteți sentimentală, analizați din punct de vedere al punctajului, atât. 

Dl. Buzoianu Dar nu putem să nu mai numim membri și să meargă comisia socială 

din cadrul Consiliului local, împreună cu aparatul de specialitate. 

Dl. Grapă Conform referatului este vorba de o comisie din care fac parte doar doi 

reprezentanți ai Consiliului local și 3 ai aparatului administrativ și 

secretar.  

Dl. Buzoianu Eu aș propune pe dl. Murza și pe dl. Coșuleț. 

Dl. Blănaru Îl propunem pe dl. profesor Calefariu. 

Dl. Buta S-a plecat de la premiza ca membri comisiei sociale să facă parte din 

această comisie. 

Dl. Coșuleț Eu am renunțat căci sunt în comisia de cultură și avem multe de făcut în 

cadrul acesteia. 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Murza. Propunerea este aprobată cu 

unanimitate de voturi. Se supune la vot propunerea d-lui consilier Calefariu. Propunerea 

este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl. Grapă 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 d-lui Murza și d-lui Calefariu ca reprezentanți  

ai Consiliului Local al comunei Cristian în comisia de analiză a 

solicitărilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al 

comunei Cristian. 

Propunerea este este aprobată cu unanimitate de voturi. 

      Diverse I.   Referatul nr. 15032/26.09.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea unui premiu de 2000 lei pentru depășirea a 50 ani de căsătorie a 

familiei Dobre 

Dl. Grapă  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. 14931/22.09.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea stimulentului financiar de 1500 lei familiei Dogaru 

Dl. Grapă  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. 

Referatl este aprobat cu unanimitate de voturi. 

      Diverse III.    Referatul nr. 15841/10.10.2022 al Compartimentului Registrul Agricol 

privind obținerea avizului pentru efectuarea procedurilor necesare de concesionare 

directă a imobilului teren înscris în CF nr. 104454 în suprafață de 220 mp situat pe str. 

Ghe Doja, nr. 9 

Dl. Grapă  Vă anunț de pe acum că puteți asista la dezbatere dar nu puteți asista la 

votare. 

Dl. Matcaș  Dânșii nu pot participa, trebuie să îi invităm afară din sală. 

Dl. Pușcașu și dl. Kronberger părăsesc sala de ședință. 

Dl. Grapă  D-na secretar general, dl. Buzoianu părăsește ședința, vă rog să 

consemnați acest lucru. 

Dl. Matcaș În această schiță vedem, pe terenul cu pricina care face obiectul 

discuției, trasată o dungă și scrie pe acel drum servitute de trecere, să 

înțeleg că servitutea de trecere este strict delimitată sau servitutea de 

trecere este pe tot terenul. 

D-na Secretar 

general 

Pe toată suprafața este conform sentinței. 

D-na Toma Conform sentinței 220 metri care vor să îi cesioneze cu drept de 

servitute. 

Dl. Matcaș  Noi se pare că nu am dorit să îi dăm ședința trecută. 

D-na Toma Atunci s-a avut în discuție solicitarea de a cumpăra prin licitație directă. 

Dl. Matcaș În momentul în care ne-am judecat dacă am fi vrut să îi dăm servitute 

pe ce ar fi trebuit să dezmembrăm sau măcar să delimităm și înclin să 

cred că și instanța i-ar fi dat servitute cu anumită bucată de teren, 

nefiind dezmembrat și nefiind o cale de acces este normal ca i-a instituit 

servitutea pe toată suprafața. 

D-na Nițu Dacă înțeleg eu bine, oricum cele două bucăți de teren alipite oricum nu 

au 500 metri pătrați, ce are dânsul cu ceea ce cere. 

Dl. Murza Așa după cum spunea d-na Nițu, o dată nu întrunește acea suprafață de 

minim 500 metri și din ce văd nu întrunește nici frountul stradal, este 

doar de 12 metri. 

Dl. Grapă Este o casă existentă. 

Dl. Blănaru Nu avem o lege cu gradul de ocupare al terenului? 

Dl. Grapă Pe zona respectivă cu siguranță există niște reglementări urbanistice 

care prevăd niște coeficienți, procent de ocupare al terenului, chiar dacă 

noi vom încredința într-un fel sau altul bucata asta de teren, pentru ca 

domnul să extindă locuința existentă sau nu știu să o demoleze și să 

contruiască altceva firește că va veni către primărie, va solicita certificat 

de urbanism și depinde de Compartimentul Urbanism și Amenajare a 

Teritoriului care sunt condițiile care le va impune pentru construire.  

 Dl. Deleanu Eu sunt consilier din 2000, în perioada aceea nu te întreba nimeni câți 

metri de teren ai. Atunci construiai și îți vedeai de treabă. În 2009 a 

venit o reglementare pe cât poți construi, până atunci construiai pe cât 

vroiai. Au mai fost astfel de cazuri. 

Dl. Grapă  Eu aș pune întrebarea invers, nu neapărat ceea ce își dorește acest domn 

să facă, cumva ne-a explicat și este destul de clar dar ce putem noi să 

facem cu terenul nostru de 220 mp din care mai avem și o servitute 

luată, adică avem posibilitatea de a amenaja ceva acolo, ajută 

comunitatea noastră această bucățică? 

D-na Nițu Este prevăzut într-un plan de urbanism ceva pentru bucățica aceea de 

teren? 



Dl. Grapă Nu dar dacă domnul va intra în posesia acestui teren sunt mai mult 

decât convins că departamentul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

în cazul în care dânsul va dori să construiască, să extindă, îi va solicita 

să facă un plan de urbanism de detaliu care va ajunge tot pe masa 

noastră a Consiliului local. 

Dl. Calefariu Eu văd lucrurile în felu următor, caracterul acesta rural pe care ni-l 

dorim cu toții pentru localitatea înseamnă să existe și zonă verde, cât 

mai multă zona verde deci cu alte cuvinte, dacă omul ar folosi această 

suprafață de teren, dar ar fi folosită ca să rămână zonă verde, să pună 

acolo o livadă și așa mai departe, însă dacă dorește să extindă 

construcții pe o suprafață de 350 mp. 

Dl. Grapă  Pot să vă dau eu răspunsul. Nu se mai construiește nimic în această 

localitate decât în baza unui certificat de urbanism care este emis în 

baza unor planuri de urbanism, pentru construirea unor locuințe, 

procentul de ocupare ala terenului pe o suprafață este undeva la 30 la 

sută, deci nu are voie să depășească acea suprafață. Deci 30 la sută 

maxim este construcția, amprenta la sol a clădirii, rămânând ca restul 

clădirii să fie folosit pentru spații verzi, alei pietonale, circulație, deci 

sunt niște impuneri, niște reglementări,  nu e ca și cum omul acesta o să 

ia sub o fornă sau alta terenul de la noi și o să facă acolo un bloc  P+4, 

asta nu se va putea. 

În continuare au loc discuții referitoare la forma de punere în proprietate dorită de către 

Consiliul local.  După votare, invitații sunt rechemați în sală pentru a fi înștiințați asupra 

deciziei favorabile a Consiliului local.  

În urma solicitării nr. 15841/10.10.2022 a Compartimentului Registrul Agricol cu privire la 

obținerea avizului pentru efectuarea procedurilor necesare de concesionare directă a 

imobilului teren înscris în CF nr. 104454 în suprafață de 220 mp situat pe str. Ghe Doja, nr. 

9, Consiliul local al comunei Cristian, în urma analizei situației existente în teren cât și în 

documentele prezentate, a propus ca amendament vânzarea terenului în condițiile legii, 

urmând ca Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului să 

întocmească toate documentele necesare în vederea scoaterii terenului la vânzare cu 

respectarea prevederilor legale. 

Se emite aviz favorabil de principiu, cu amendamentul ca  transferul de proprietate să se 

facă prin vânzare, cu unanimitate de voturi. 

      Diverse IV.   Memoriul Justificativ nr. 16172/14.10.2022 al Compartimentului 

Achiziții Publice privind introducerea în bugetul local a sumelor necesare pentru servicii 

de consultanță, întocmire studii de fezabilitate și proiectare, precum și pentru demararea 

achizițiilor pentru un număr de 3 obiective 

Dl. Buta În principiu chestiunea Parcul Fotovoltaic o avem în calcul de a o face 

pe groapa de gunoi, mai avem acolo undeva la 13 mii mp și s-ar preta 

acest parc fotovoltaic. Un parc de aproximativ 2 megawați și pentru 

consumul propriu, consum propriu se referă la tot ce înseamnă clădiri 

care sunt în juridicția primăriei.  

Dl. Matcaș Bun și noi demarăm studiul de fezabilitate acum nu? 

Dl. Buta Da este o condiție de a avea acest studiu de fezabilitate și de a-l depune, 

după care partea de consultanță, cu sigurață nu vor fi foarte multe 

solicitări și atunci este bine să fim pregătiți când se deschide pe POIM 

se depune pe axa prioritară 11. 

Dl. Matcaș  Dorim să facem cu finanțare, nu?  

Dl. Buta Da. Inclusiv aceste părți pe care inițial probabil le vom plăti din bugetul 

local. Cheltuielile sunt eligibile. 

Dl. Deleanu Eu nu văd la ce s-ar preta terenul acela. 

Dl. Buta O altă destinație nu i-am putea da prin urmare este chiar oportun, mai 

ales că vom primi finanțare. 

Dl. Murza Studiile acestea de fezabilitate sunt eligibile sau nu? 



Dl. Șerban 30 la sută cofinanțare, 70 la sută finanțarea de la linia de finanțare 

POIM. 

Dl. Grapă Acestea sunt discuții referitoare la Parcul fotovoltaic, în ceea ce privește 

celălalt subiect dacă sunt opinii. Ieri au fost discuții aprinse pe acest 

subiect. 

Dl. Matcaș  Dar a rămas că se separă avizele căci așa ați solicitat. 

Dl. Grapă  Așa am solicitat, din păcate nu s-a ținut cont de solicitarea mea, sunt 

toate pe același material. 

Dl. Buta Am completat memoriul și cu partea aceasta. Din punct de vedere 

procedural să mai dau un alt număr odată ce am intrat cu el. 

Dl. Calefariu Cred că pe problema parcului fotovoltaic suntem cu toții de acord, mai 

ales ținând cont de vremurile pe care le trăim, cu scumpirea energiei și 

dacă există posibilitatea de finanțare 70% din fonduri publice cu atât 

mai bine. Și acum să vedem punctul celălalt.  

Dl. Buta În punctul celălalt este vorba de construire Bază de agrement situată în 

comuna Cristian. Este vorba de studiu de fezabilitate pe care l-am făcut, 

indicatorii tehnico-economici pe care i-am aprobat undeva în luna 

august. 

Dl. Matcaș  Care era suma? 

Dl. Buta 24.385.281,60 lei. 

Dl. Murza Cea reactualizată și inițială care era? 

Dl. Matcaș  Nu mai contează. 

Dl. Calefariu Iar noi acum aprobăm studiu de fezabilitate?  

Dl. Matcaș Demararea achiziției. 

Dl. Calefariu Având în vedere că evoluția materialelor de construcție este spre 

scumpire, lucrurile se schimbă practic permanent. Eu propun să 

începem demararea acestei achiziții ca să începem odată mai ales că 

proiectul este făcut, cel puțin proiectul de arhitectură nu știu restul.  

Dl. Șerban Tot proiectul există, inclusiv autorizația de construire.  

Dl. Calefariu Noi tot stăm cu ele și nu demarăm nimic. 

Dl. Deleanu  Terenul acela este achiziționat pentru ceva anume, eu sunt de acord și 

trebuie făcut ceea ce a reieșit din referatul viceprimarului. 

Dl. Matcaș  În momentul în care am achiziționat terenul, l-am achiziționat cu un 

anumit scop, cu toții am fost de acord pentru chestiunea asta. În 

momentul în care am demarat studiul de fezabilitate l-am demarat cu un 

scop, a fost unanimitate cu toții am fost de acord pentru chestia asta. 

Scopul este clar de la achiziția terenului până la realizarea obiectivului, 

problema se pune că această investiție costă 5 milioane de euro. Ori vă 

întreb, avem bani sau nu contează, aprobăm demararea dar banii avem? 

Viziunea care e de unde finanțăm cei 5 milioane pentru că știți cu toții 

la fel de bine ca și mine că noi nu avem bani să ne îmbrăcăm, nu putem 

face un loc de îmbrăcat. Dar această investiție costă 5 milione de euro, 

îi avem sau ne băgăm cu capul în gard și vedem noi mâine. La privat nu 

se poate așa, văd că la stat se poate, îi dăm așa căci merge. E vorba de 5 

milioane de euro de unde îi luați? Ca să fiu de acord cu o astfel de 

investiție vreau să am o previziune, un grafic. Asta împovărează 

bugetul, aveți viziunea aceasta pe următorii 2, 3, 5 ani? Procedura asta 

pe câți ani se va desfășura, 1 an, 5, 10? Dl. Șerban vine și spue că pe 5 

ani, d-voastră știați d-le profesor că pe 5 ani?  

Dl. Calefariu Nu. 

Dl. Matcaș  Noi nu avem datele problemei, suntem de acord să începem o investiție 

care costă 5 milioane de euro dar aveți vreo simulare, aveți un grafic, de 

la care gură ne luăm ca să facem această investiție pentru că în fiecare 

an aud că nu avem bani ori acum avem 5 miloane de euro. 

Dl. Calefariu Va trebui să gospodărim banii mai bine. 



Dl. Matcaș  Cu asta trebuie să începem, ca să fiu de acord cu demararea unei astfel 

de investiții trebuie să am previziunile, trebuie să îmi fac lecțiille, adică 

nu mă apuc mâine să vin să fac o lucrare fără să am bani ori astăzi nu 

știu dacă avem bani. 

D-na Nițu Eu aș vrea să am îngăduința d-voastră pentru că sunt cea mai puțin în 

cunoștință de cauză, d-voastră aveți o vechime mai mare decât mine și 

sunteți la curent cu tot ce s-a întâmplat referitor la aceste terenuri. În 

primul rând aș vrea să spun că nu mi se pare corect și eu personal nu pot 

să votez la pachet 2 proiecte care sunt complet diferite. Adică Parcul 

fotovoltaic e una și terenul de acolo e una iar proiectul și Baza de 

agrement e alta și ca destinație și ca valoare și ca finanțare cum vreți d-

voastră eu nu le pot vota la pachet, îmi pare rău. În ceea ce privește 

Baza de agrement fără să fiu specialist pentru mine e un semn de 

întrebare poate mă veți lămuri d-voastră, valoarea este foarte mare, 

aproape 25 milioane lei în condițiile în care probabil dl. viceprimar a 

scris că tranșa 1 în acest an am plăti 252 mii iar în perioada 2023-2025 

am plăti celelalte, restul de 24 milioane lei.  

Dl. Buta Este punctul de vedere al contabilului șef pe proiecțiile bugetare. 

Dl. Matcaș  Cum să stabilească contabilul șef cum plătești banii, bugetul îl face 

contabilul șef? Cum pot să accept punctul acestuia de vedere? Atunci 

care mai este locul meu aici? Atunci îmi cer scuze dar eu vreau să plec. 

Dacă contabilul îmi spune cum să cheltui banii, la noi la firmă nu îmi 

spune cum să îi cheltui, îi spun eu lui. Dacă punctul de vedere al 

contabilului șef e argument pentru mine, poate fi pentru colegii 

dânsului, pentru mine nu. Aceasta e o chestie penibilă peste care nu pot 

trece. 

Dl. Buta Era o viziune a dânsului pe proiecții bugetare dar noi pumem banii 

acolo, nu dânsul.   

Dl. Matcaș  Sunt de acord cu Parcul fotovoltaic, am stabilit cu dl. președinte în 

ședința de comisiii, v-ați asumat și d-voastră că faceți 2 proiecte 

separate, sunt de acord cu el și încă ceva să nu se înțeleagă că nu sunt de 

acord, sunt de acord cu demararea centrului de agrement, ni l-am 

asumat, ni-l dorim cu toții dar vreau să văd viziunea, vreau să văd ceva 

clar, concret, îl împărțim, o treime facem din buget,  vreau să știu dacă 

cu această investiție sacrific altă investiție căci poate le punem în 

balanță, vreau să știu ceva concret, nu pot să votez în necunoștință de 

cauză pentru că popular se cheamă băgat cu capul în gard, eu nu văd 

mai departe. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, la privat nu pot 

face ca la voi la stat. 

D-na Anuțoiu Eu zic să nu ne precipităm și să luăm decizii care nu își au rostul, 

propun să amânăm acest aviz pe luna viitoare, să îl rugăm și pe dl. 

Mălureanu de care trebuie să ținem cont chiar dacă dl. Matcaș spune că 

nu, pentru că dânsul are proiecția bugetară, știe ce s-a consumat, ce nu 

s-a consumat, dânsul a făcut o propunere din punctul meu de vedere, e 

normal sa vină cu propunerea, sunt banii aceștia 300 mii prinși în buget, 

restul noi hotărâm cum îi alocăm. Îi alocăm pe 5 ani câte un milion de 

euro în fiecare an ca să finalizăm acest proiect cu amendamentul că 

executivul primăriei va face demersurile necesare pentru a aduce și 

fonduri externe. Dacă noi ne enervăm și nu dăm drumul la proiect nu o 

să se realizeze niciodată. Iar când vine vorba de bani trebuie să ținem 

cont și de ceea ce spune dl. Mălureanu pentru că noi am aprobat un 

buget, dânsul l-a executat, știe exact ce a cheltuit și ce nu a cheltuit, 

știm din anul precedent că a venit excedent de 13 milioane lei, asta 

înseamnă 2 milioane și ceva de euro care nu s-au cheltuit anul trecut. 

Cu siguranță anul acesta se vor reporta mai mult pe anul viitor, banii 



trebuiesc cheltuiți și prinși pe lucrări în execuție ca să nu îi pierdem. Eu 

zic că ar fi oportun să facem lucrarea aceasta ca banii să îi putem 

cheltui, chiar dacă nu avem bani pentru alte investiții, pentru toalete 

cum spuneați d-voastră, ei au fost prinși pe proiecția bugetară cum au 

fost prinși iar noi am aprobat. Faptul că anumite investiții s-au făcut și 

altele nu și banii s-au relocat pe următorul an, eu consider din punctul 

meu de vedere că este oportun să îl începem cu amendamentul ca 

executivul primăriei să încerce să aducă fonduri externe și să îl 

continuăm apoi din fonduri externe.  

Dl. Șerban Domnilor consilieri, acest proiect a fost îmbrățișat de la nivelul SF-lui 

cum bine a spus dl. Matcaș, mai mult decât atât în memoriul justificativ 

s-a scris că se menționează posibilitatea de a se identifica și surse 

externe, totodată există la nivel de CNI discuții mari, chiar a fost predat 

proiectul cu autorizație de construire în vederea finanțării. De acest 

lucru se poate interesa oricine și se poate găsi pe site-ul CNI-ului. 

Există și alte linii de finanțare care pot fi accesate în vederea construirii 

acestui obiectiv de investiție și nu cred că este oportun să ne blocăm la 

momentul acesta cu investiția respectivă plus că la unele linii de 

finanțare te poți duce cu contractul de execuție semnat, ai procedura de 

licitație încheiată, te duci cu contractul între primărie și executantul 

respectiv iar finanțatorii ia de bun contractul și încheie un contract de 

finanțare. Contract de finanțare care se poate întinde pe mai mulți ani de 

zile sau de execuție. Asta am vrut să spun, vă mulțumesc. 

Dl. Grapă  Sunt circumspect cu privire la faptul că CNI va aviza un asemenea 

proiect în condițiile în care Compania Națională de Investiții finanțează 

niște structuri care aduc un bonus unor comunități, mai ales din punct 

de vedere al educației și sportului, vorbim aici de bazine didactice de 

înnot, creșe, grădinițe, acestea sunt proiectele pe care CNI le finanțează 

și acesta este unul dintre motivele pentru care pe grupul nostru de 

comunicare v-am trimis acel proiect de bazin didactic, acel bazin are o 

valoare aproximativ de 12 milioane lei. Dacă noi am fi construit cu 

fonduri guvernamentale un bazin didactic, am fi redus costurile de 

investiție la mai bine de jumătate din ceea ce ne propunem să facem 

acolo și nu punând presiune pe bugetul nostru, de aceea v-am trimis 

proiectul respectiv. Unu la mână. Doi la mână, un proiect de 5 milioane 

de euro, eu asta nu înțeleg și este oportună întrebarea d-nei Nițu, cum 

puteți să încredințați un proiect în valoare de 5 milioane euro prin 

procedură simplificată de încredințare directă. 

Dl. Șerban Să nu se confunde procedura simplificată conform Legii 98 cu achiziția 

directă. Sunt 2 lucruri distincte, achiziția directă la care d-voastră faceți 

referire îți permite să achiziționezi până la 500 mii lei, sau mai mult 

până la 900 mii lei conform modificărilor din septembrie a Legii 98. 

Procedura simplificată este o denumire a unui tip de licitații conform 

Legii 98. În Legea 98, există mai multe tipuri de licitații. În baza 

procedurii simplificate poți să achiziționezi în valoare de 26 milioane 

lei fără TVA, noi suntem sub acest prag prin care putem organiza 

contractul prin organizarea unei proceduri simplificate. Ce înseamnă, se 

face un caiet de sarcini, se încarcă în SEAP cu încă o grămadă de 

documente, acolo îl vede toată lumea, 20 zile sau 15 zile, își pregătește 

fiecare ofertant care vrea să participe la licitație documentele și 

licitează, se încheie termenul de depunere și comisia de evaluare 

evaluează, în baza evaluării se desemnează ofertantul câștigător, asta 

înseamnă procedură simplificată pe scurt, conform Legii 98 actualizată. 

Dl. Matcaș  Nu înțeleg, sunt banii prinși pentru această investiție, nu înțeleg de ce e 

nevoie de acordul Consiliului pentru demararea procedurii de achiziție, 



de la ce sumă se practică cu acordul Consiliului că văd că nu o 

practicăm la fiecare investiție. Nu știți ce vă întreb. 

Dl. Buta Cum să nu le aplicăm.  

Dl. Matcaș  Avem capitol bugetar creat pentru Centrul de Agrement da? 

Dl. Buta Da. 

Dl. Matcaș  Atâta timp cât e capitol bugetar creat la începutul anului, de ce nu intră 

în sarcina executivului să demareze, de ce este nevoie de acordul 

Consiliului pentru demararea procedurii de achiziție? 

Dl. Calefariu Este vorba de o sumă care se derulează pe mai mulți ani. Noi acum 

angajăm și anii viitori. 

Dl. Deleanu Cine a făcut acest proiect? 

Dl. Matcaș  Eu am fost vehement în privința asta și mi-am dorit și îmi doresc în 

continuare acest proiect dar vă zic un lucru, sunt 5 milioane de euro, noi 

fără această investiție de cei 5 milioane de euro auzim cu toții în fiecare 

an când facem bugetul că nu mai putem face diverse căci nu mai avem 

bani ori acum dacă pornim la drum cu această investiție de 5 milioane 

de euro bugetul va fi împovărat, ce se întâmplă de la anul, ce vom 

sacrifica, avem o evidență cu câți kilometri de străzi neasfaltate avem, 

vedeți că în fiecare ședință primim străzi, câți kilometri de străzi 

nepietruite avem, câte străzi fără iluminat public avem, câți kilometri de 

străzi fără apă, canalizare avem? Am ajuns la concluzia asta, știm că ne 

trebuiesc școli, vedem cum arată Pomul Verde, Sala Mare, Grădinița. 

Am analizat toate acestea și ne-am dat seama ca în fiecare an putem să 

rupem câte un milion de euro și în 5 ani să o facem? Dacă am ajuns la 

concluzia asta este ok, îmbrățișez ideea cu 4 brațe dar noi nu avem o 

astfel de analiză. Acum câteva luni și în decursul anului s-a discutat ca 

sursa de finanțare să fie din fonduri nerambursabile, această idee a fost 

îmbrățișată de noi, să se vină cu bani din afară, astăzi nu avem viziunea 

aceasta, astăzi noi pornim la drum din surse proprii.  

D-na Anuțoiu Eu sunt uimită că pe vremuri acest proiect începând de la achiziția 

terenului și până la aprobare SF și așa mai departe eu am fost împotrivă 

și erau cei care erau vehemenți ca acest proiect să se realizeze, sunt 

uimită că astăzi este invers, eu îl susțin și consider că este benefic iar cei 

care au făcut ca primăria să cheltuie mulți bani pentru achiziție teren, 

plătit SF, obținut autorizații au ajuns la a se crampona acum. 

Dl. Matcaș  Să ne cramponăm de 5 milioane de euro! 

D-na Anuțoiu Da sunt 5 milioane de euro, proiectul arată bine, noi hotărâm cât 

cheltuim în fiecare an.  

Dl. Matcaș Numai puțin. Mâine se face achiziția dar această achiziție pe ce termen 

se va face? Dacă noi hotărâm să se vină cu grafic pe următorii 5 ani și 

stabilim acum.  

D-na Anuțoiu  Nu ați fost atent. Eu mai devreme am spus să amânăm proiectul pentru 

luna viitoare, să chemăm pe dl. Mălureanu de care trebuie să ținem cont 

căci are evidența strictă a ce s-a cheltuit și ce nu iar noi hotărâm și îi 

spunem cum să facă dar haideți să îl începem așa cum a spus dl. Șerban 

se poate anul viitor să mergem și să obținem finanțare externă. D-le 

Matcaș eu spun așa, excedentul de anul trecut a fost 13 milione de lei, 

sunt 2 milioane și jumătate de euro, bani necheltuiți, noi ca să nu îi 

pierdem ar trebui să îi trecem în lucrări în execuție. Sunt sigură dacă noi 

îl chemăm pe dl. Mălureanu că o să ne spună că la momentul de față 

cam 40 la sută din buget nu este cheltuit, excedentul la anul probabil că 

o să fie mai mare.  

Dl. Matcaș  Ca să nu pierdem banii uitați-vă la cum arată Pomul Verde, Școala din 

jos, am o listă interminabilă. 



Dl. Buta Pe referatul de specialitate și memoriul justificativ pe care le-am făcut 

noi cei din cadrul aparatului propriu normal că trebuia o viză de la 

biroul financiar, domnul citind în referatul nostru a văzut că dorim să 

demarăm o investiție care costă 24 mii de lei, normal că l-a semnat și a 

spus în felul următor, logic ca să putem să facem investiția asta ave 

nevoie pe următorii ani pe următoarele proiecții bugetare de sume.  

Dl. Șerban Vreau să mai spun un lucru după care închei în ceea ce mă privește, 

luați exemplul blocului social de pe str. Gării, exact în situația aceasta 

am fost. Noi am făcut contractul de execuție, licitația și ne-am dus la 

Ministerul Dezvoltării și pe baza cererii pe care a făcut-o dl. Crețu s-a 

obținut un contract de finanțare de 3 milioane lei.  

Dl. Grapă Așa cum m-am exprimat și anterior, pentru funcțiuni de tipul acesta, 

locuințe sociale, pentru clădiri de cultură sau de educație finanțări se 

găsesc. Pentru bowling, bar și zonă de agrement îmi este foarte greu să 

cred că veți găsi finanțare. 

Dl. Buta O să fiți surprins.  

Dl. Grapă  Doamne ajută să mă surprindeți plăcut. Pe grupul consilierilor am pus 

un exemplu al unui bazin didactic de înnot și în această idee am 

vehiculat un scenariu ieri, dacă am modifica funcțiunea acestui centru 

de agrement și am schimba din centru de agrement în centru cultural, 

dacă în loc de zona piscinei am crea o sală de festivități, de spectacole 

pe care ne-o dorim cu toții, lucruri care dacă scoatem piscina de acolo 

cu tot ceea ce înseamnă echipamente eu estimez că bugetul se va reduce 

cu 50 la sută iar proiectelor acestora CNI și alte proiecte asemănătoare  

să le găsim un teren pe care să le amplasăm. Știu că asta înseamnă 

reproiectare, un timp și niște bani pe care îi vom pierde dar este un 

scenariu pe care vă rog să îl luați în considerare. De asemenea o să rog 

departamentul administrativ când mai sunt asemenea proiecte haideți să 

căutăm toate axele de finanțare, toate proiectele tip, avem nevoie de 

piscină? Uitați era piscină la CNI, puteam să o luăm și să o 

implementăm fără să plătim nimic, cu bani guvernamentali.  

D-na Nițu Eu sunt de acord cu propunerea d-nei Anuțoiu haideți să votăm dacă se 

poate Parcul fotovoltaic și să amânăm pentru o ședință ulterioară la care 

să solicităm mai multe informații legate de acest proiect, partea de 

Centru de agrement.  

Dl. Buta Ce alte informații ați dori d-na Nițu? 

D-na Nițu Legate și de execuția bugetară pe anul acesta și de ce proiectăm pentru 

anul viitor căci urmează să întocmim bugetul presupun și de ce a spus 

dl. Grapă  legat de posibilitatea de a transforma acest proiect în altfel de 

centru pentru care să obținem finanțare. 

Dl. Buta Dacă dorim să nu mai facem găsim altă formă și asta este.  

Dl. Grapă D-le vice d-voastră sunteți în culpă și v-am rugat ieri să faceți un lucru. 

Dl. Buta Nu mă scoateți în culpă. 

Dl. Grapă  Fix așa am să fac pentru că a fost o rugăminte pe care eu în calitate de 

președinte de ședință v-am adresat-o și din câte se pare sunt mai multe 

voci aici în jurul mesei care mi-au împărtășit părerea că aceste proiecte 

ar fi trebuit separate și dezbătute și votate separat. V-am rugat să faceți 

lucrul acesta, nu l-ați făcut și acum ne certați.  

Dl. Buta Nu vă cert, eu vă spun ceea ce vreau cu subiect și predicat. V-am adus 

la cunoștință. 

D-na Anuțoiu  Eu propun să se voteze Parcul fotovoltaic iar Baza de agrement să o 

discutăm într-o ședință ulterioară cu toate informațiile necesare și cum 

etapizăm sumele ca să se poată realiza.  

Amendamentul propus de d-na Anuțoiu este supus la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru 

și un vot împotrivă (dl. Buta). 



Urmare a solicitării Compartimentului Achiziții, prin Memoriul Justificativ nr. 

16172/14.10.2022, ce a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 

20.10.2022 la punctul Diverse IV de pe completarea ordinii de zi, materialul fiind supus la 

vot în vederea emiterii unui aviz favorabil pentru introducerea în bugetul local a sumelor 

necesare pentru servicii de consultanță, întocmire studii de fezabilitate și proiectare, 

precum și pentru demararea achizițiilor pentru următoarele obiective: 

1. Servicii de întocmire studiu de fezabilitate în vederea finanțării unui parc 

fotovoltaic în comuna Cristian respectiv în scopul  depunerii  în cadrul  programului  

POIM - Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea 

utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2: Măsuri 

de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice 

locale – CONSUM PROPRIU, valoarea maximă a contractului de achiziție publică ce 

urmează a se încheia  fiind de 170.000,00 lei fără TVA; 

2. Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finantare ce va avea ca scop 

înființarea unui parc fotovoltaic in Comuna Cristian respectiv în scopul  depunerii  în 

cadrul  programului  POIM - Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, 

Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate 

autorităților administrației publice locale – CONSUM PROPRIU, valoarea maximă a 

contractului de achiziție publică ce urmează a se încheia fiind de 160.000,00 lei fără TVA; 

Contractul de achiziție publică se va încheia cu  clauza suspensivă ca sumele de bani vor fi 

plătite după alocarea lor în Bugetul Local pentru anul 2022-2023, după semnarea 

contractului de finanțare. 

3. Având în vedere necesitatea achizitionării  contractului de achizitie publica ce va 

avea ca obiectiv  “Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE BAZĂ 

DE AGREMENT SITUATĂ ÎN LOC CRISTIAN, JUD BRAȘOV ”, având CPV 

45212172-2 - Lucrări de construcții de centre de recreere (Rev.2), rugăm  a se aproba 

începerea demersurilor prevăzute de Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică prin aplicarea procedurii de “Procedura simplificată/ Cerere de Ofertă”, 

pentru achiziționarea lucrărilor  menționate. Pentru aceste lucrări valoarea estimată totală a 

contractului de atribuire este de 24.385.281,60 lei, fără TVA. 

Se emite aviz favorabil pentru introducerea în bugetul local a sumelor necesare pentru 

servicii de consultanță, întocmire studii de fezabilitate și proiectare, precum și pentru 

demararea achizițiilor pentru primele două obiective menționate anterior, cu unanimitate 

de voturi.  

Obiectivul numărul 3 este supus spre amânare, cu solicitarea de convocare cât mai urgentă 

a unei ședințe lucrative la care să participe atât consilierii locali cât și persoane din aparatul 

de specialitate al primarului, respectiv șef birou financiar, buget-contabilitate, 

Compartiment Achiziții Publice. Amânarea obiectivului numărul 3 este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. Grapă Mai sunt intervenţii? 

Constat că nu.  

În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10:46 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                Secretarul general al comunei Cristian, 

Mihai GRAPĂ                                                                           Anca-Delia NECULA 


