
 

                           

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                   

  HOTĂRÂREA NR. 178/15.12.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2022 

 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  15.12.2022; 

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 28.11.2022, înregistrate sub nr. 

201/14.12.2022, nr. 255/14.12.2022 și nr. 260/14.12.2022; 

  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 28.11.2022, anexă la prezenta hotărâre. 

 

Adoptată la Cristian, în data de 15.12.2022 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ      

  Jan-Florin COȘULEȚ                                                         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. 178/2022 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 

PROCES – VERBAL 

 
Încheiat azi,  28 noiembrie 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. 371/2022.  

La ședința ordinară au fost prezenți 13 consilieri locali din cei 15 

consilieri aflați în funcție, lipsind dl. consilier Blănaru Aurelian-George  

și d-na consilier Nițu Cristina. 

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

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 

20.10.2022 

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 12 voturi pentru și o abținere (dl. 

Țăranu). 

          Punctul nr.2.    Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 

11.10.2022 

Dl. Grapă În legătură cu acest proiect aș dori să adresez o întrebare deoarece văd că 

în cadrul procesului-verbal, la final, pe ultima pagină sau în celălalt, sper 

să nu greșesc. Îmi cer scuze, la proiectul de hotărâre numărul 1 a fost 

trasă o concluzie în legătură cu proiectul construire Bază agrement și cu 

unanimitate de voturi consilierii au propus organizarea unei ședințe 

lucrative care din păcate nu a avut loc. D-le viceprimar știți care este 

motivul pentru care nu s-a mai organizat această ședință sau dacă vă 

propuneți să organizați în perioada următoare? 

Dl. Buta O să mă interesez și o să vă răspund în timp util, probabil din motive 

independente de voința noastră. 

 



 

 

Dl. Grapă  A fost dat un aviz pe două dintre punctele din cadrul acelui memoriu iar 

al treilea a fost supus și el votului iar noi consilierii am stabilit că pentru 

acesta ar fi benefică o ședință lucrativă care repet nu s-a organizat. 

D-na Anuțoiu Eu intervin. Știu că am fost chemată și am semnat un aviz prin care s-a 

stabilit ceea ce noi am discutat în ședință, s-a etapizat pe 3 ani, s-a 

împărțit în 3 tranșe anuale, eu așa îmi aduc aminte și cred că este și la 

justificarea de la rectificarea bugetară. 

Dl. Grapă  La mine nu a ajuns acel aviz. 

D-na Anuțoiu Eu am fost sunată, am și citit referatul și s-a îndeplinit ceea ce noi 

discutaserăm în ședință. 

Dl. Grapă Nu cred că noi consilierii am votat semnarea unui aviz, am stabilit că 

trebuie organizată o ședință lucrativă. 

D-na Anuțoiu O ședință prin care să ni se aducă la cunoștință etapele, sumele și perioada 

de timp. 

Dl. Grapă Și a avut loc această ședință? 

D-na Anuțoiu Nu a avut loc acea ședință dar prin avizul respectiv prin care ni s-a adus 

la cunoștință eu am semnat, am fost de acord căci asta a fost și doleanța 

mea ședința trecută, cine a semnat să spună, nu sunt singura, știu că eram 

printre primele care am semnat.  

Dl. Matcaș  De la ședința ordinară la aviz sunt diferențe de opinie din punctul meu de 

vedere. Ceea ce s-a modificat este faptul că s-a modificat acel aviz și s-a 

enunțat clar că alocările bugetare se fac în funcție de disponibilitățile 

financiare și de prioritățile ale fiecărui an în parte, este adevărat d-le 

viceprimar? 

Dl. Buta Da.  

Dl. Matcaș  Ceea ce m-a determinat să îmi schimb opinia față de ședință când nu erau 

stabilite aceste lucruri față de acel aviz. Deci în aviz se enunță clar că 

alocările bugetare pentru investiție se face în fiecare an în funcție de 

disponibilitățile financiare. 

Dl. Grapă  Să înțeleg că în aceste condiții că nu mai doriți acea ședință lucrativă aș 

putea să cer votul măcar de principiu pentru a știi dacă mai este cazul să 

o organizăm sau nu. Considerați că este oportun să mai organizăm acea 

ședință lucrativă? 

Dl. Buzoianu Din moment ce am semnat acel aviz unii dintre noi consider că nu are 

sens. 

Dl. Grapă  Da dar se pare că nu a ajuns la toți, la mine spre exemplu nu a ajuns și 

nici nu am fost contactat. Nici măcar nu știu despre ce e vorba, nu știu ce 

este cu avizul respectiv. 

Dl. Buzoianu D-le viceprimar, unde este acel aviz? 

D-na Anuțoiu Este în rectificare, ca și justificare la rectificare. Eu știu că am fost a doua 

persoană care l-a semnat, am fost de acord pentru că l-am citit și am zis 

nu are sens să mai facem ședința atâta timp cât este avizul și pentru mine 

totul a fost clar.  

Dl. Grapă  O să supun totuși la vot cu acordul d-voastră iar întrebarea este doriți să 

se mai organizeze o ședință lucrativă pe subiectul respectiv, cel al 

construirii Centrului de agrement, considerați că este benefică această 

ședință, doriți această ședință? 

Dl. Țăranu  Eu îmi doresc să avem coerență în executarea proiectelor și în derularea 

lor. Să întinzi lucrarea aceea pe nu știu câți ani. 

Dl. Matcaș  Consider să cred că unei ședințe lucrative pe acest subiect i se vor alătura 

și alte discuții, suntem la sfârșit de și probabil în această discuție vom 

 

 



 

 

aborda subiecte legate de bugetul anului viitor prin urmare nu cred că ar 

fi ceva rău drept pentru care și eu nu am nimic împotrivă și chiar mi-ar 

plăcea să aibe loc o astfel de întrevedere. 

Dl. Buzoianu  Consider că este o chestie între noi consilierii ne întâlnim într-o ședință 

lucrativă, nu știu dacă este nevoie de vot, o facem noi între noi. 

Dl. Grapă  Vă ocupați d-voastră de treaba aceasta pentru că am înțeles că niște 

ședinte separate pe bisericuțe au mai avut loc. 

Dl. Buzoianu Nu a fost nici o ședință, discuții mai există căci ne vedem. 

Dl. Grapă Știu dar nu ar fi interesant dat fiind faptul că cu unanimitate de voturi 

consilierii au stabilit să aibe loc această ședință, eu spre exemplu să nu 

știu nici despre aviz nici despre alte ședințe. 

D-na Anuțoiu Dragi colegi, atâta timp cât este introdus ca și justificare la rectificare nu 

înțeleg, haideți să discutăm la acel punct. 

Dl. Matcaș  Discuția este punctuală, poate fi pe anumite detalii. 

Dl. Grapă D-na Anuțoiu dumneavoastră înțelegeți că ați votat pentru o ședință 

lucrativă și că ați semnat un aviz, vi se par lucruri similare o ședință 

lucrativă cu semnarea unui aviz? Vi se pare normal faptul că eu în calitate 

de președinte de ședință și consilier  să votez și să nu știu nimic despre 

avizul respectiv?  

D-na Anuțoiu Atâta timp cât în procesul verbal scrie clar ce eu am specificat, faptul că 

să amânăm și să facem o ședință lucrativă pentru a se stabili exact 

valoarea în fiecare an și perioada, atâta timp cât mie aceste doleanțe 

personal mi s-au satisfăcut eu am semnat și este prins în rectificarea de 

buget, pe ședința de comisii nimeni nu a spus nimic. 

Dl. Buzoianu D-le viceprimar nu există acel aviz? 

Dl. Buta Este la Achiziții. 

D-na Anuțoiu Este în documentație, deschideți proiectul nr. 13 la justificări. 

Dl. Grapă  Avizul nu este același lucru cu o ședință.  

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 11 voturi pentru și 2 abțineri (d-na 

Anuțoiu și dl. Coșuleț).  

         Punctul 3.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian 

pentru perioada decembrie 2022-februarie 2023 

Dl. Grapă  Conform cutumei ar trebui să fie dl. Matcaș. 

Dl. Matcaș  În ședința pe comisii d-na Toma l-a propus pe dl. Coșuleț. Ați discutat cu 

dânsul? 

D-na Toma L-am întrebat dacă are disponibilitate. 

Dl. Coșuleț Da, eu nu am nici o problemă.  

Dl. Matcaș  Faptul că dânsul nu a fost propun să fie dânsul. 

Dl. Grapă  Sunteți de acord d-le Coșuleț? 

Dl. Coșuleț Da, nu am nici o problemă. 

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 Coșuleț Florin ca președinte de ședință al 

Consiliului Local Cristian pentru perioada decembrie 2022-februarie 

2023. 

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

       Punctul nr. 4.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 5996/25.08.2022 

la BNP Bătrânu Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului 

donat de către dl. Orzan George 

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 acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 5997/25.08.2022 

la BNP Bătrânu Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului 

donat de către Tudor Ioana-Valentina 

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 luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 

4583/27.10.2022 la Notar Chirac-Raluca Elena, aprobarea preluării și înscrierii în 

domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 900 mp, înscris în 

CF nr. 104462 a localității Cristian nr. top 129/18 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. 7.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea tarifelor de bază/mp la chiriile pentru spațiile cu altă 

destinație decât cea de locuință, precum și tarifele de bază/mp la chiriile pentru spațiile de 

locuință din fondul locativ al 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. 8.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind premierea elevilor și sportivilor din comuna Cristian care au obținut 

rezultate deosebite în anul 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. 9.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul I al anului 2022 

pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții 

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. 10.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul II al anului 2022 

pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții 

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. 11.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2022 

pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții 

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. 12.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri de plată, constând 

în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate 

bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local 

al comunei Cristian 

Dl. Grapă În cadrul comisiilor au fost discuții referitoare la acest punct. 

D-na Anuțoiu Anul trecut când am dat aceste înlesniri rămăseseră să ni se facă și nouă 

o listă cu cei care au beneficiat de acest scutiri. Doar atât, rugămintea era 

să ni se pună la dispoziție și acum. 

D-na Toma Cererile se pot depune până în 31 martie 2023. 



 

 

Dl. Mălureanu Dacă doriți o pregătim pe cea de anul trecut dacă nu s-a adus iar la anul 

o vom pregăti pe cea din acest an. 

Dl. Grapă  Știu doar că de vreo 2, 3 ani solicităm asta și primim aceeași promisiune 

că ni se va pune la dispoziție această listă. 

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.13.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. 

Brașov, pentru anul 2022 

Dl.  Țăranu La începutul anului noi votăm un buget, după aceea încep rectificările 

pentru că din diverse motive nu se pot executa acele lucrări sau duce la 

bun sfârșit anumite proiecte. Ori este lipsă de coerență, ori lene, ceva se 

întâmplă fraților, nu merg lucrurile. Iar după aceea la sfârșit de an 

începem să împărțim banii la bomboane, la baloane și fața de la școală 

cade, Pomul Verde cade, sala aceasta de ședințe nu arată bine, ați fost la 

Dorobeiul să vedeți cum au aranjat acolo. 

Dl. Deleanu Au avut bani. 

Dl. Țăranu Da de undeva au avut.  

Dl. Grapă Noi nu avem. 

Dl. Țăranu Nu știu, mi se pare jenant. Haideți să ducem un proiect de la început până 

la sfârșit. Sunt tot felul de chestii, Sala mare am început-o, arata oribil 

exteriorul și curtea și tot. Chiar nu se poate face? 

D-na Toma Ni s-a spus că este prinsă în rectificarea bugetară această modificare a 

proiectului despre care am discutat anterior, eu nu o găsesc. 

Dl. Mălureanu Nu este, m-am uitat și eu. 

D-na Toma Nu este prinsă nici în rectificare și nici în justificare. 

Dl. Grapă  Vă referiți la acel aviz? Dar el chiar există cu adevărat? 

Dl. Mălureanu Și mie mi-a rămas în minte avizul când am lucrat cu Achiziițile, am lucrat 

pe baza lui căci au fost la București pentru CNI, noi avem speranțe să 

degrevăm bugetul, să nu luăm banii din bugetul local.  

Dl. Grapă  De ce căci avem foarte mulți bani, ce facem cu ei.  

Dl. Țăranu Anumite proiecte chiar trebuiesc finanțate din bugetul local și începute și 

terminate. Primăria a fost începută mandatul trecut, în continuare curtea 

și totul arată deplorabil. 

Dl. Grapă D-le Țăranu nu cred că depinde de dl. Mălureanu.  

Dl. Țăranu Eu nu vorbesc de dânsul eu vorbesc de administrație, haideți să începem 

un lucru și să îl terminăm, așa o lipsă de corență, dacă ar fi fost o societate 

comercială era direct în cap.  

D-na Toma De asemenea 288 L am dori mai multe detalii, nu avem nici o justificare. 

Este creare de capitol nou pe organizare eveniment cultural 290 mii. Dacă 

ne puteți spune mai multe. Sunt suplimentări de evenimente culturale și 

a fost deschis un capitol nou pe buget. 

Dl. Grapă  Înțeleg că nu știe nimeni ce este cu acest capitol și către ce se duc acești 

bani? 

Dl. Buta Trebuie să existe un referat, trebuie să existe o viziune, organizarea unui 

eveniment cultural la final de an, asta înseamnă. 

Dl. Grapă Dar cum s-a ajuns la suma respectivă? 

Dl. Buta Probabil că există un referat.  



 

Dl. Grapă  Pai și unde este căci nu îl identificăm. 

Dl. Buta O să verific și o să vă aduc la cunoștință. 

Dl. Grapă Să înțeleg că o să votăm rectificarea în necunoștință de cauză fără a avea 

toate documentele justificative. 

Dl. Buta Cum în necunoștință, în cunoștință de cauză-organizare eveniment 

cultural. 

Dl. Grapă  Stați numai puțin am vorbit mai devreme despre faptul că există un aviz 

care nu este prins în cadrul acestui material. 

Dl. Mălureanu Mie mi s-a solicitat și mi s-a spus că o să fie adus și referatul, probabil o 

să fie adus și acela. Eu nu l-am primit prin urmare nu l-am atașat dar ar 

fi bine să vă fie adus la cunoștință. 

Este solicitată prezența unui reprezentant al Compartimentului Achiziții Publice pentru a 

clarifica situația cu privire la existența unui material justificativ. 

Dl. Grapă  D-le Mălureanu avem aici la total venituri plus excedent pe 2022 suma 

de 62.511,41 mii lei. 

Dl. Mălureanu Acela este tot bugetul local.  

Dl. Grapă  În acest moment în vistieria localității? 

Dl. Mălureanu  Este bugetul local al localității. 

Dl. Grapă Cât estimați că se va cheltui până la finele anului? 

Dl. Mălureanu Vă pot spune la sfârșitul anului. 

Dl. Grapă  Faceți o estimare.  

Dl. Mălureanu Nu am cum să vă spun această sumă. 

Dl. Grapă Nu se poate să nu puteți să faceți o estimare.  

Dl. Mălureanu Estimarea o puteți vedea la aprobarea execuției trimestrul III. Dar este 

doar a trimestrul III. 

Dl. Grapă Putem face estimări, ne putem uita la celelalte trimestre și să facem 

estimări, este un joc pe care îmi doreac să îl facem, nu întreb niște cifre 

exacte înțelegeți. 

Dl. Mălureanu Am înțeles. Adică cu ce excedent vom trece anul viitor? 

Dl. Grapă Asta era întrebarea, cam ce excedent credeți că va fi. 

Dl. Mălureau Eu zic că tot cam la fel, în jur de vreo 2 milioane, depinde de contractele 

în derulare. 

Dl. Grapă Stați numai puțin, acum avem 62 milioane tradus în euro înseamnă  12 

milioane 680 mii euro. Și să înțeleg că acum până la sfârșitul anului se 

vor cheltui 10 milioane de euro? 

Dl. Mălureanu  Așa ar trebui, da.  

Dl. Matcaș  Ceea ce susțineți d-voastră e una cee ace susține dl. contabil e alta. Eu am 

înțeles că cei 12 milioane 680 mii euro e totalitatea bugetului, din cei 12 

milioane s-au făcut plăți până la această dată, nu îi avem fizic.  Ce sumă 

există la ora aceasta? 

Dl. Mălureanu Cât avem în buget în momentul acesta? În jur de 4 milioane de euro. Dar 

în fiecare zi facem plăți. 

Dl. Matcaș  12 milioane este totalitatea bugetului dar noi astăzi avem aproximativ 4 

milioane de euro. 

Dl. Mălureanu În conturi dar care se plătesc în continuare. 

Dl. Grapă  Am înțeles, dacă ascultați înregistrarea la finalul ședinței o să vedeți că 

întrebarea mea a fost foarte clară adresată d-lui Mălureanu, eu am întrebat 

în momentul de față care este bugetul.  

Dl. Mălureanu Este exact bugetul initial plus rectificare, el a crescut conform rectificării 

i s-a adăugat doar venitul care a intrat în plus.  

Dl. Buzoianu Întrebarea era câți bani avem în cont astăzi. 

Dl. Mălureanu În jur de 4 milioane de euro. Dar eu pot să fac și o estimare, nu că nu aș 

știi să fac dar este doar o estimare. Diferența care este, este logic să pleci  

 



 

cu un excedent înseamnă că nu ai avea contracte în derulare. Acelea nu 

s-au plătit toate. 

Dl. Grapă De acord cu d-voastră dar eram curios cam care este valoarea estimată a 

excedentului cu care vom intra în anul următor. 

Dl. Mălureanu Eu zic că în jur de 2 milioane, 2 milioane și un pic, poate chiar mai bine 

depinde cât plătim din contractele în derulare. 

Dl. Grapă  Deci estimați că bugetul total al bugetului pe anul 2023 va fi în jur de?  

Dl. Mălureanu Mai mare clar. 

Dl. Grapă  Cât? 

Dl. Mălureanu 13, 14 milioane de euro. Dar fi chiar mai mare pentru că avem contracte 

care nu sunt prinse, contractual pe creșă care numai el este de 26 milioane 

care va intra pe partea de venit dar bineînțeles cu un grafic de lucrări. 

Dl. Matcaș  Ghimbășelul? 

Dl. Mălureanu Și Ghimbășelul trebuie să intre. 

D-na Toma Toate investițiile. 

Dl. Mălureanu Toate. Tot ce intră dar nu le poți prinde. Spre exemplu școala nici la ora 

aceasta nu mi-a adus contractual de finanțare. Noi prindem partea noastră 

de 3000 lei dar tot proiectul este 160 și ceva de mii. Eu pot să îl prind în 

momentul în care îmi aduc contractul. 

Dl. Grapă Mai vine cineva din partea Compartimentului Achiziții? 

Dl. Buta O să poată veni în a 2-a parte a zilei, momentan nu se află în instituție. 

Dl. Grapă Așteptăm până atunci.  Eu mai am o singură întrebare pe care aș dori să 

o adresez aparatului administrativ în legătură cu un argument din cadrul 

referatului de necessitate nr. 15594/05.10.2022 care justifică în felul 

următor alocarea unei sume: având în vedere că în cursul lunii octombrie 

nu se efectuează rectificarea bugetară, se impune ca suma solicitată în 

acest referat de specialitate să fie alocată din capitolul 70.2A.06.00 

închiriere iluminat festiv deoarece în contextul actual de diminuare a 

consumurilor de energie electrică decizia este să reducem drastic acest 

iluminat festiv de sărbători.  

Este o justificare pertinentă în raport cu vremurile pe care le trăim, 

întrebarea mea este dacă politica aceasta sau cum susține acest punct de 

vedere amplasarea unui patinoar în aer liber care știm foarte bine cât 

consumă și alte proiecte care sunt prinse aici în rectificarea de buget. 

Dl. Țăranu Eu cred că dacă reducem timpul de funcționare atunci putem face 

economie. Îl ținem până după Sf Ioan și punct. 

Dl. Buzoianu Și a mai fost un argument faptul că se anunță că vine iarna. 

Dl. Grapă Deja primii fulgi se anunță la noi în comună. 

Dl. Țăranu Dacă am reduce timpul de exploatare al patinoarului și de funcționare a 

iluminatului de sărbori atunci am putea face economie pentru că în marile 

capitale ale Europei cam așa s-a pus problema, în loc de 600 ore de 

funcționare să funcționeze 300 ore. 

Dl. Grapă În legătură cu funcționarea patinoarului pe ședința de comisii ne-am 

gândit cum am putea să maximizăm folosirea lui și ne puneam problema 

dacă se poate discuta și deschide un parteneriat cu școala astfel încât parte 

din orele de educație fizică să se desfășoare pe patinoar și asta deoarece 

de-a lungul timpului am remarcat faptul că patinoarul este ocupat doar pe 

perioada sărbătorilor undeva între 20 decembrie și începutul următorului 

an după care el rămâne cam gol și de izbeliște și mă gândeam că am putea 

să profităm totuși de prezența lui și să organizăm aceste ore de educație 

fizică, de asemenea am rugămintea pentru o întreținere mai bună a gheții, 

într-un singur an când a fost administrator Mike Badiu el s-a ocupat foarte 

bine din punctul acesta de vedere, este clar că nu putem achiziționa o 

 



 

rolvă astfel încât să curățăm gheața dar el a inventat tot felul de metode 

cu cârpe cu furtun cu apă caldă astfel încât gheața să fie bună. Vă spun 

lucrul acesta pentru că cei 2 copii ai mei știți că practică sporturi de 

performanță pe gheață și nu au putut niciodată să intre pe patinoar din 

cauza calității gheții. 

Dl. Buzoianu Vizavi de calitatea gheții nu știu ce să spun, vizavi de orele de sport, 

acestea s-au mai desfășurat pe patinoar. 

Dl. Grapă  Dacă d-voastră ca reprezentanți în Consiliul de administrație al școlii 

puteți să le puneți pe tapet acest subiect ar fi nemaipomenit. 

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 12 voturi pentru și un vot 

împotrivă(dl. Grapă). 

        Punctul nr. 14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și 

subvenții pentru luna noiembrie a anului 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 12 voturi pentru și un vot 

împotrivă(dl. Grapă). 

      Punctul nr. 15.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, pentru modificarea și completarea HCL nr. 16/2015 privind darea în 

administrare către SC Dorobeiul SRL a unor bunuri de retur proprietatea Comunei 

Cristian 

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. 16.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. 

Morii, nr. 3, jud Brașov familiei d-nei Irina Elena Grigoraș 

Dl.  Țăranu Aș dori să vin cu o remarcă referitor la acest punct. Acea locuință a fost 

casa administratorului ar fi bine ca familiei Grigoraș dacă terminăm 

blocul social să li se atribuie un apartament acolo și să folosim acea 

construcție pentru administratorul clădirii. Nu are sens, sunt evenimente 

și după aceea sunt rufe întinse pe sârmă sau alte lucruri. Adevărul este că 

demult se practică lucrul acesta, închirierea acelui spațiu dar mi se pare 

anormal. 

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. 17.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. 

Lungă, nr. 28, jud. Brașov familiei d-nei Bumbaru Mihaela 

D-na Toma Să se corecteze perioada de închiriere, până în 2024. 

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. 18.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobare PUZ-Plan Urbanistic Zonal-pentru Zonă Dotări Publice, 

 strada. Acad. Irimie Staicu, nr. 32, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiar Primăria 

Comunei Cristian 

Dl. Grapă Eu am un punct de vedere cu privire la acest proiect. Fără doar și poate 

funcțiunea de creșă lipsește localității noastre și este una binevenită, din 

păcate din punctul meu de vedere și mi-l susțin zona în care ea va fi 

amplasată nu mi se pare cea mai oportună și asta datorită faptului că acolo 

există o bază sportivă și făcând parte din comisia care a negociat achiziția 

terenului ideea era ca să completăm acea bază sportivă cu o sală de sport 

și cu alte funcțiuni complementare. Mi-ar fi plăcut ca această creșă să fie 

situată în altă parte și sunt convins că am fi putut să găsim o altă variantă. 

Faptul că creșa va fi amplasată în proximitatea terenului de fotbal unde 

copiii mici vor asculta probabil limbajul licencios al jucătorilor repet nu 

cred că este cea mai oportună variantă, motiv pentru care eu nu voi 

susține acest PUZ. 

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 12 voturi pentru și un vot 

împotrivă(dl. Grapă). 

        Punctul nr. 19.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Realizarea instalațiilor de iluminat, crearea infrastructurii de comunicații/date și 

reglementarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice în vederea modernizării 

urbane în localitatea Cristian, str. Gheorghe Lazăr” 

Dl. Calefariu părăsește ședința. 

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. 20. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 14 

din data de 12.11.2003 încheiat cu dl. Buzică Dorin, urmare a decesului acestuia în 

 



 

favoarea copiilor Buzică Marian-Cristian, Buzică Alexandra, Buzică Ștefan-Lucian și 

Buzică Dorina-Ioana 

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. 21.  Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult religios din 

Comuna Cristian, în anul 2022 

Dl. Grapă Suma este lăsată necompletată, pe comisiile de specialitate s-a dezbătut 

acesta proiect probabil ați văzut și suma maximă pe care o putem acorda, 

dacă sunt ceva discuții vă rog.   

Înțeleg de la dl. Deleanu, eu nu am fost present la acea discuție, că 

părintele paroh al acestei biserici că niciodată nu va face vreo solicitare 

către primărie pentru a fi alocate fonduri. 

D-na Anuțoiu Era prin 2013-2014. 

Dl. Buzoianu Cât îi dăm? 

Dl. Grapă  Dacă mergem la pagina 13 din cadrul acestui proiect o să găsim devizul 

general care cuprinde următoarele un container seria 200 în valoare de 78 

mii 263 lei + TVA, un container seria 200 76 mii 447 lei+TVA, transport 

descărcare cu macara și poziționare 1633 lei și o stație de epurare ecotank 

în valoare de 43657 lei, valoarea totală 199730 lei. Noi nu avem această 

sumă, conform referatului este vorba de suma maximă de 130 mii lei pe 

care putem să o punem la dispoziție conform cererii.  

Motiv pentru care vă rog să vă gândiți la o valoare pe care să o alocăm 

acestei cereri. 

Dl. Țăranu Eu propun să împărțim suma la toate bisericile, cea nouă, cea veche, 

biserica de lemn. 

D-na Secretar 

general 

Au fost solicitări, au primit. Au mai fost prinși bani pentru biserica din 

jos pentru pictură, însă nu au avizul deocamdată. 

Dl. Grapă Vă rog să veniți cu argumente sau cu propuneri pentru o sumă pe care să 

o alocăm. 

Dl. Buzoianu Propunerea mea este să dăm astfel încât să putem achiziționa un 

echipament. 

Dl. Deleanu Sunt convins că primăria va găsi posibilitatea să îi dea omului câți bani 

are nevoie. Îi dăm toți. 

Dl. Buzoianu Nu îi ajung toți. 

Dl. Deleanu  Îi ajung dacă îi dăm cât cere dânsul. 

D-na Secretar 

general 

Nu îi putem da decât 130 mii.  

Dl. Buta Doar suma aceasta poate fi alocată acum, 130 mii. 

Dl. Grapă Avem o propunere a d-lui Deleanu ca întreaga sumă pe care poate 

primăria să o aloce de 130 mii lei, să fie data către Schitul Efrem. Mai 

sunt și alte propuneri? 

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 de acordare a sumei de 130.000 lei către Schitul 

Efrem. 



 

Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru și 3 abțineri (d-na Anuțoiu, 

dl. Țăranu, d-na Toma). 

           Punctul nr.22.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin 

încredințare directă d-lui Alexa Gheorghe a terenului în suprafață de 261 mp, situat în 

comuna Cristian, înscris în CF nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad 107317 a localității 

Cristian, nr. cad 107317 aflat în proprietatea privată a comunei, în vederea extinderii 

construcțiilor 

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. 23.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea, pentru anul 2023 a prețului de referință a masei 

lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Cristian, a 

criteriilor, volumelor și modul de valorificare a masei lemnoase, a prețurilor de pornire la 

licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică a nivelului 

maximal al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestiere 

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 11 voturi pentru și o abținere (dl. 

Nagy). 

          Diverse I.   Referatul nr. 16695/26.10.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea stimulentului financiar de 1500 lei familiei ANDRII 

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. 16101/14.10.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea stimulentului financiar de 1500 lei familiei DURBACĂ 

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 III.    Referatul nr. 15685/06.10.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea stimulentului financiar de 1500 lei familiei DÂMBU 

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 IV.   Referatul nr. 16112/14.10.2022 al Compartimentului Urbanism privind 

acordul Consiliului local Cristian pentru construire locuință pe un teren cu suprafața de 

654 mp-SC STROY ASPECT SRL 

Dl. Grapă Este vorba de o solicitare de acord din partea Consiliului local Cristian 

pentru construirea unor locuințe cuplate pe 2 terenuri cu suprafațe peste 

650 metri. Dânșii susțin că s-ar putea ca aceste locuințe duplex de fapt să 

ajungă în posesia unei singure familii și să se transforme în niște locuințe 

unifamiliale ceea ce din punctul meu de vedere în calitate de arhitect este 

puțin probabil să se întâmple. Dacă vom aviza favorabil aceste cereri vă 

pot spune că vom avea 2 locuințe unifamiliale care vor sta pe niște 

terenuri de 325 mp. 

Dl. Țăranu Procentul de ocupare al terenului este în regulă? 

Dl. Grapă  Procentul de ocupare este în regulă. Eu sunt convins că acolo fiind niște 

locuințe cuplate care vor fi vândute separat unor familii la un moment dat 

o să apară un gard și atunci procentul de ocupare al terenului nu se va mai 

raporta la suprafața construită a clădirii la întreg terenul ci la fiecare 

bucată. În aceste condiții nu este în regulă. 

Dl. Buzoianu  În aceste condiții nu mai corespunde? 

Dl. Grapă  Nu. Eu tocmai mi-am justificat votul împotrivă. 

Dl. Buzoianu De ce să faci 2 case una lângă alta ca să le dai aceleiași familii? 

Dl. Buta E nonsens. 

Dl. Țăranu Haideți să amânăm, cu propunerea de a modifica proiectul. 

Dl. Grapă  Ce să modifice? 

Dl. Țăranu Pe 600 mp să facă o locuință. 

Dl. Grapă  Dar pentru asta nu mai trebuie acordul nostru pentru că dacă ei fac o 

locuință se încadrează în cerințe nici nu mai trebuie să ne întrebe, trebuie 

să depună documentul, cerea la Compartimentul Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului pentru a obține certificatul de urbanism și va fi 

favorabil fără condiționare certificatul de urbanism în condițiile 

respective. 

Dl. Buta Au efectuat deja investiții? 

Dl. Grapă  Nu știu cine sunt, îi cunoașteți? 

Dl. Buta Nu. 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz nefavorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz nefavorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz nefavorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este respins cu 8 voturi împotrivă(d-na Anuțoiu,dl. Buzoianu, 

dl. Deleanu, dl. Dima, dl. Grapă,dl. Murza, d-na Toma, dl. Țăranu) și 

4 abțineri (dl. Coșuleț, dl. Buta, dl. Nagy, dl. Matcaș). 

   Diverse V.       Referatul nr.  16111/14.10.2022 al Compartimentului Urbanism privind 

acordul Consiliului local Cristian pentru construire locuință pe un teren cu suprafața de 

653 mp- SC STROY ASPECT SRL 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz nefavorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz nefavorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz nefavorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

 



 

Referatul este respins cu 8 voturi împotrivă(d-na Anuțoiu,dl. Buzoianu, 

dl. Deleanu, dl. Dima, dl. Grapă,dl. Murza, d-na Toma, dl. Țăranu) și 

4 abțineri (dl. Coșuleț, dl. Buta, dl. Nagy, dl. Matcaș). 

          Diverse VI.   Solicitarea nr. 16608/25.10.2022 a d-lui Sorin Dulgheriu privind  
alocarea sumei de 50.000 lei în bugetul local al comunei Cristian pentru susținerea 

financiară a 20 copii din Cristian pentru a participa la Jamboreea Mondială 2023-Coreea 

de Sud 

Dl. Țăranu Când va fi? 

Dl. Grapă În anul 2023. 

Dl. Țăranu Tehnic e posibil, dacă nu ai capitol de buget? 

Dl. Grapă Nu știu, nu mă pricep. 

Dl. Deleanu Compartimentele de specialitate ce părere au? Există un referat din partea 

lor? 

Dl. Grapă Nu există nici un referat. 

Dl. Buta Daca este informare a trecut direct la noi adică să dăm noi un punct de 

vedere după care executivul va găsi resursa. Dar le trebuie un aviz din 

partea noastră căci am înțeles că cei 50000 trebuiesc plătiți urgent, în 

ianuarie pentru că altfel biletele și tot ce ține de deplasare va fi în 

suspensie până când avem buget. 

Dl. Grapă  Eu vroiam să vă spun că tocmai ați alocat 130 mii lei pentru niște toalete 

pentru un cult religios în comparație cu suma aceasta pentru educația 

nonformală a unor tineri copii din Cristian care dau o treime din 

contingentul României. 

Dl. Deleanu Merită să dăm acești bani pentru copii. 

Dl. Grapă Supune la vot emiterea unui aviz favorabil pentru alocarea sumei de 

50.000 lei în bugetul local al comunei Cristian pentru susținerea 

financiară a 20 copii din Cristian pentru a participa la Jamboreea 

Mondială 2023-Coreea de Sud. 

Se emite aviz favorabil pentru alocarea sumei de 50.000 lei în bugetul 

local al comunei Cristian pentru susținerea financiară a 20 copii din 

Cristian pentru a participa la Jamboreea Mondială 2023-Coreea de Sud., 

cu unanimitate de voturi.  

            Diverse VII. Memoriul Justificativ nr. 17829/16.11.2022 al Compartimentului 

Achiziți Publice privind obținerea avizului privind suplimentarea contractului  de execuție 

lucrări nr. 168/28.09.2021 având ca obiectiv Servicii de întocmire documentație tehnico-

economică faza PT și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție ,, PT 

și execuție rezervor de apă potabilă 800 mc din beton, zona Dorobeiul” 

Dl. Grapă Urmare a solicitării Compartimentului Achiziții, prin Memoriul 

Justificativ nr. 17829/16.11.2022, ce a fost introdus pe ordinea de zi a 

ședinței ordinare din data de 28.11.2022 la punctul Diverse VII de pe 

ordinea de zi, materialul a fost supus la vot în vederea emiterii unui aviz 

favorabil pentru suplimentarea contractului  de execuție lucrări nr. 

168/28.09.2021 având ca obiectiv Servicii de întocmire documentație 

tehnico-economică faza PT și execuția lucrărilor pentru realizarea 

obiectivului de investiție ,,PT și execuție rezervor de apă potabilă 800 mc 

din beton, zona Dorobeiul” cu valoarea de 499.667,87 lei fără TVA. 

Se emite aviz favorabil pentru suplimentarea contractului de execuție 

lucrări nr. 168/28.09.2021 având ca obiectiv Servicii de întocmire 

documentație tehnico-economică faza PT și execuția lucrărilor pentru 

realizarea obiectivului de investiție ,,PT și execuție rezervor de apă 

potabilă 800 mc din beton, zona Dorobeiul” cu valoarea de 499.667,87 

lei fără TVA., cu 11 voturi pentru și o abținere (dl. Grapă). 

Suma de bani va fi plătită după includerea în bugetul anului 2023 a sumei 

respective. 



 

 

 

         Diverse VIII. Referatul nr. 17748/15.11.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Ciucu Anica pentru acordarea 

unui ajutor financiar în vederea decontării analizelor medicale și tratamentului 

medicamentos  

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 IX.   Referatul nr. 17681/14.11.2022 privind acordarea unui ajutor de 

urgență d-nei Croitoru Silvia pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea decontării 

investigațiilor medicale de specialitate 

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 X.      Referatul nr. 17732/16.11.2022 al Compartimentului Urbanism privind 

acordul Consiliului local Cristian pentru schimbare destinație din grajd în locuință și 

mansardare imobil, pe un teren cu suprafața mai mică de 500 mp- IFTIMUȘ GHIȚĂ-

DRAGOMIR 

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. 

       Informare I.     Raportul de informare și consultare a populației nr. 16651/11.11.2022 

al Compartimentului Urbanism privind Planul Urbanistic Zonal, or. Râșnov, str. 

Brașovului, FN, județul Brașov, CF 113558, nr. cad. 113558, arabil extravilan, în 

suprafață de 37.311,00 mp, pentru “ P.U.Z.- Construire ansamblu locuințe colective, 

creșă, grădiniță, apart-hotel și funcțiuni complementare” 

Dl. Buzoianu Nu știu ce am putea face, ar trebui să vedem dacă putem cere un studiu 

de trafic. 

Dl. Grapă  Asta mă gândeam și eu.  

Dl. Țăranu Nu este vorba doar de acest proiect, Râșnovul are și alte proiecte. 

Dl. Grapă Acelea sunt aprobate. 

Dl. Țăranu De acord cu d-voastră dar impactul asupra traficului de pe strada Lungă 

din Cristian va fi unul enorm pe toate proiectele nu numai pe acestea și 

atunci ar trebui să vedem și cu CNAIR dacă se poate intra în dialog cu ei 

să găsim o soluție de modificare a structurii. 

Dl. Grapă  Eu aș merge puțin mai departe decât această solicitare pe care oricum ar 

trebui să o facem cu privire la studiul de trafic iar acest studiu de trafic ar 

trebui să stea la baza avizării acestui PUZ dar atâta timp cât nu există o 

gândire generală de ansamblu pe zona metropolitană din punct de vedere 

al dezvoltării urbanistice o să ne tot trezim cu asemenea subiecte fierbinți 

pe masă pentru că noi deși am avut o gândire și ne-am poziționat cu 



 

privire la dezvoltarea în Cristian interzicând pe cât se poate un regim de 

înălțime mare, aglomerări de imobile se pare că dezvoltatorii imobiliari  

găsesc alte variante în localitățile din împrejurime iar toate aceste 

dezvoltări fără doar și poate o să ne afecteze și pe noi și calitatea vieții 

noastre. Discuția ar trebui purtată și l Prefectură dacă se poate să existe o 

gândire la nivel metropolitan de dezvoltare. 

Dl. Buzoianu Până să ajungem acolo ar trebui să purtăm acum o discuție vizavi de acest 

PUZ și ce poziție am putea avea pentru că este la consultare ce înseamnă 

asta? Un Aviz noi nu dăm? 

Dl. Țăranu Că am luat la cunoștință că o să se întâmple ceva iar noi renunțăm la 

proiectele noastre care ne pot aduce și bani la buget de dragul confortului 

iar acesta ne este stricat de alții. 

Dl. Grapă  Gândiți-vă că avem dezvoltarea de pe partea stângă din comuna noastră, 

o să avem dezvoltarea de sus din pădure, fosta unitate militară și acolo 

am văzut un PUZ iar toate aceste dezvoltări vor descărca în DN pentru 

că nimeni nu se va duce de acolo prin Râșnov ca să o ia pe ocolitoare și 

să meargă spre Brașov iar lipsa unor funcțiuni complementare locuirii 

cum ar fi zone de birouri, fabrici, vor face ca tot traficul acesta să fie 

unidirecțional către Brașov traversând prin Cristian.  

Dl. Buzoianu Aici cred că ar trebui discutat cu ei pentru că îi afectează și pe ei, pe cei 

care vor fi acolo, tot traficul acesta îngreunat nu afectează doar Cristianul. 

Dl. Coșuleț Dezvoltatorilor nu le pasă. Ei și-au văzut treaba îndeplinită și atât. 

Dl. Buzoianu Eu înțeleg dar cei ce aprobă, Consiliul local. Noi nu putem să ne opunem, 

putem avea un punct de vedere doar și ar trebui discutat așa cum discutăm 

aici, să încercăm poate nu este bine nici pentru ei nu doar pentru noi. 

Aceiași locuitori din zonele respective se vor lovi de aceleași probleme 

de care ne lovim și noi, traficul pe DN73.  Vor fi blocaje interminabile. 

Dl. Grapă Referitor la traficul pe DN73, cum a reușit Râșnovul să restricționeze 

traficul greu în localitate și noi nu reușim să facem lucrul acesta. 

Dl. Buta Încă nu au reușit, este o acțiune concentrată pe 2 artere. 

Dl. Grapă Multe tiruri aleg să tranziteze localitatea în loc să o ia pe autostradă chiar 

și în timpul zilei, seara de obicei. 

Dl. Buzoianu Este reglementare de tonaj la intrare în Cristian. 

Dl. Grapă  Și poliția ce face? 

Dl. Buzoianu Este o altă treabă dar reglementare avem. Eu cred că partea executivă ar 

trebui să poate o discuție cu cei de la Râșnov și să expună problema poate 

chiar și noi am putea face o interpelare în cadrul Consiliului local de la 

ei,la dezbaterea acestui PUZ. 

D-na Anuțoiu Poate ar trebui executivul primăriei să meargă la drumurile naționale să 

aibe o discuție, să prelungească cele 4 benzi măcar până în sensul 

giratoriu unde este ocolirea. 

Dl. Țăranu Mi se pare absurd să renunțăm la spațiul verde ca să huruie mașinile pe 

sub fereastră. 

Dl. Grapă Ceea ce trebui scos în evidență este faptul că nu există funcțiuni 

complementare în aceste localități, nu există niște școli mai bun, trebuie 

să ne uităm la motivul pentru care cristolovenii sau râșnovenii sunt 

nevoiți să plece din localitățile  lor către Brașov. Dacă noi am reuși să 

stopăm această migrație, nu ar mai fi atâtea mașini, dacă aș avea motive 

să nu mai trebuiască să îmi duc copii la o școală, să găsesc un loc la creșă 

sau la grădiniță, să găsesc niște baze sportive, să am un loc de muncă. 

Acesta este primul punct la care ar trebui să găsim un răspuns. După 

aceea vin celelalte, cum lățim drumurile, dacă nu există o dezvoltare 

gândită la nivel macro măcar metropolitan pentru toate localitățile asta se 

va întâmpla orașele și localitățile din jurul Brașovului vor fi pur și simplu 



 

niște dormitoare în care oamenii vor veni doar să doarmă și apoi pleacă 

către Brașov. Dacă vom reuși să stopăm această migrație zilnică. 

Dl. Buzoianu Probabil infrastructura Râșnovului vorbind de învățământ este permisivă 

și nu trebuie să își ducă copii la Brașov. 

Dl. Grapă Nu permite, copiii noștri au colegi care sunt din Râșnov. 

Dl. Țăranu Sunt școli de profil, nu poți să oferi în Cristian nenumărate posibilități de 

la liceu de artă până la altele. 

Dl. Buzoianu  Eu consider că ar trebui să avem o discuție cu executivul de la Râșnov și 

cu deliberativul de la Râșnov pentru că este singura chestie pe care o 

putem face. 

Dl. Grapă Propunerea ar fi ca această documentație să fie înaintată 

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului iar ei să vină cu 

un punct de vedere susținut luând în calcul și discuția pe care noi am avut-

o și argumentele noastre. Ar trebui transmisă și o adresă către primar și 

Consiliul local.  

Dl. Țăranu Ar trebui avertizată și Agenția Metropolitană și Consiliul Județean pentru 

că suntem parte la toate acestea. 

Dl. Grapă Știu, din păcate am văzut proiectul Agenției de dezvoltare durabilă pe 

următorii 10 ani și partea asta de dezvoltare urbanistică este foarte 

subțire. 

Dl. Țăranu Dar nu e vorba doar de proiectul acesta de lângă calea ferată ci ce se mai 

dezvoltă. 

Dl. Buzoianu Încă o întrebare, dacă acest proiect nu trece și vor face case, pentru că vor 

folosi terenul și nu ne putem opune la toate, faptul că fac case asta 

înseamnă că se diminuează traficul. 

Dl. Grapă  Sunt 484 apartamente, 600 locuri de parcare alocate, asta înseamnă 600 

mașini suplimentar descărcate în DN74. 

Dl. Buta Ceea ce este benefic este faptul că parcările sunt subterane. 

Dl. Grapă A fost o bătălie pe PUZ-urile acestea în comisia de cultură, știu lucrul 

acesta dintr-o discuție cu un coleg arhitect care a fost și dat afară. 

Dl. Buzoianu Și cum au trecut? Nu s-au gândit la studiul de trafic? 

Dl. Matcaș  Dar nu ține de cultură. 

Dl. Grapă Ține de avizul culturii doar că cultura și-a expus punctul de vedere strict 

pe competențele comisiei respective, nu pe trafic. 

Dl. Buzoianu Și acestea nu trec și prin altă parte în care să ceară un studiu de trafic? 

Dl. Grapă Nu a fost solicitat în certificatul de urbanism. Eu consider că dacă nu era 

ocolitoarea era un coșmar. Dar nu suntem departe de punctul acela, la 

modul în care se construiește eu zic că în 2, 3 ani o să fim Floreștiul 

Brașovului. Eu sunt extrem de pesimist în privința acestui PUZ pentru că 

am văzut cu câtă lejeritate au votat consilierii celelalte PUZ-uri. Nu văd 

nici un motiv pentru care să îl respingă pe acesta, cu atât mai mult că au 

votat pentru un PUZ care e lângă. 

Dl. Buzoianu Eu nu înțeleg faptul că dânșii nu realizează că vor fi afectați și ei, nu doar 

noi. 

D-na Secretar 

general 

Ei sunt afectați mai puțin decât noi. 

Dl. Grapă  În concluzie trimitem înapoi dosarul către Compartimentul Urbanism, 

punctul nostru de vedere și ar trebui emis un punct de vedere din partea 

Compartimentului care să fie transmis mai departe Primăriei Râșnov și 

Consiliului local și susținut în ședința publică. 

D-na Secretar 

general 

Cred ca ar trebui avută o discuție și cu d-na arhitect șef. 

Dl. Grapă  Cred că ar fi oportun să o chemăm pe d-na arhitect să îi comunicăm 

punctul nostru de vedere astfel încât să emită ulterior și documentul. 



 

Dl. Grapă Consiliul local a luat la cunoștință. 

Dl. Grapă Mai sunt intervenţii? 

Constat că nu.  

În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10:42 

 

 

   Președinte de ședință,                                                   Secretarul general al comunei Cristian, 

   Jan-Florin COȘULEȚ                                                          Anca-Delia NECULA 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


