
 
 

 
                          ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 
                                                                                                                                                                                     

 HOTĂRÂREA NR. 116/28.10.2021  
privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cristian, jud. Brașov a 

imobilului teren cu indicativ cadastral PS 2624 în vederea înscrierii provizorii în Cartea 
Funciară în favoarea Comunei Cristian 

 
Consiliul local al comunei Cristian întrunit în sedință ordinară în data de 28.10.2021; 
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)  legea nr. 15 din 08 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
f) art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
g) art. 22 din  OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
h) art.41 alin. (5) din Legea nr.7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
i) art. 155 din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară; 
j) art. 129, alin. (2), lit. c), coroborat art. 286, alin. (4), anexa 4 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a) raportul de specialitate al Compartimentului Registrul Agricol, înregistrat sub nr. 
17961/14.10.2021, privind înscrierea provizorie a unor terenuri și atestarea apartenenței 
acestora la domeniul public al comunei Cristian, jud. Brașov; 
b) HCL nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al județului 
Brașov, HCL nr. 50/1999 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei 
Cristian, HCL nr. 124/15.12.2015 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/1999 privind 
inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Cristian; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local Cristian, 
la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi prin care se propune 
înscrierea provizorie a unor terenuri cu destinație de utilitate publică și atestarea apartenenței 
acestora la domeniul public al comunei Cristian, jud. Brașov, înregistrate sub nr. 
191/27.10.2021, nr.195/27.10.2021 și nr. 195/27.10.2021; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
                                                     HOTĂRĂȘTE: 

 



 
 
 

 
Art.1. Se atestă apartenența la Domeniul public al comunei Cristian, județul Brașov a 

imobilului teren cu indicativul cadastral PS 2624 în suprafață de 2834 mp pentru înscrierea 
provizorie în cartea funciară,  cu destinație pășune, în favoarea comunei  Cristian – Domeniul 
Public, conform Documentației cadastrale executate de SC Terratop SRL.  

Art.2. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 
 
 
 
 
 

Adoptată la Cristian, în data de 28.10.2021 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ     
            Octavian BUTA                                                   SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                  COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                   Anca -Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 consilieri prezenți 
la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectura; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 2 ex. Comp. Agricol. 
AN/AN/6 ex. 
 




