
 
 

 
                          ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 
                                                                                                                                                                                     

 HOTĂRÂREA NR. 117/28.10.2021  
privind  atribuirea în folosință gratuită în baza unui contract de comodat către Asociația 

Comunelor din România – Filiala Județeană Brașov a unui spațiu pentru stabilirea 
 sediului social 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă la 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) art.  297, alin.(1), lit. d), art. 129, alin. (2), lit. c) și e), alin. (6), lit. b), art.139, alin.(1) și alin. 
(3), lit, a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
f) Statutul Asociației Comunelor din România; 
g) HCL nr. 45 din 29.07.2005 privind aderarea comunei Cristian la Asociația Comunelor din 
România; 
h) Decizia nr. 30 din 21 septembrie 2021 a AcoR privind alegerea pe funcții a Consiliului 
director al Filialei Județene Brașov a Asociației Comunelor din România; 
 Având în vedere: 
a) referatul de specialitate nr.  18060/18.10.2021 privind atribuirea în folosință gratuită în baza 
unui contract de comodat către Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Brașov 
a unui spațiu pentru stabilirea sediului social, întocmit de compartimentul Juridic din cadrul 
aparatului propriu al primarului comunei Cristian; 
b) adresa Filialei Județene  Brașov înregistrată sub nr. 4540/05.10.2021, înregistrată la sediul 
instituției sub nr. 17282/ 05.10.2021 prin care solicită încheierea unui contract de comodat 
pentru un spațiu aflat în proprietatea comunei Cristian, urmare a alegerii unui nou președinte 
în persoana domnului  primar Gicu Cojocaru; 
c) referatul de aprobare  nr. 18067/18.10.2021 la  proiectul de hotărâre privind  atribuirea în 
folosință gratuită în baza unui contract de comodat către Asociația Comunelor din România – 
Filiala Județeană Brașov a unui spațiu pentru stabilirea sediului social,  întocmit de 
Viceprimarul comunei Cristian; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea  atribuirii în folosință gratuită în baza unui contract de comodat către Asociația 
Comunelor din România – Filiala Județeană Brașov a unui spațiu pentru stabilirea sediului 
social, jud. Brașov, înregistrate sub nr. 193/27.10.2021, nr. 197/27.10.2021 și nr. 
197/27.10.2021; 

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 atribuie în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat, către Asociația 
Comunelor din România – Filiala Județeană Brașov, un spațiu în suprafata  de 12 m.p situat în 
incinta Căminului Cultural – Pomu Verde , etajul 1, camera 1, aflat la poziția  nr. 127,  în 
inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Cristian  aprobat prin HCL 
nr.69/2019 , situat pe strada Lungă nr. 103, pentru destinația sediu social. 

Art.2. Se împutericește viceprimarul comunei Cristian, domnul Buta Octavian, să 
semneze în numele comunei Cristian, contractul de comodat  prevăzut la art. 1. 
 Art.3. Persoanele prevăzute la art.1 și 2 vor 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, 1 ex. Comp. Juridic, 
1ex. AcoR; 
AN/AN/6 ex. 




