
                                                                                               

 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                         
   HOTĂRÂREA NR. 144/25.11.2021  

pentru modificarea și completarea  HCL nr. 50/1999 modificată și completată prin  HCL nr. 
69/2019, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Cristian 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 

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. 129, alin.2 lit.c) coroborat cu prevederile art. 286, alin. (4), art.287, lit. b), art. 289, art. 
290 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
f) art.VI,VII și X din Anexa  nr. 548/199 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al  comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor; 
g)  prevederile HCL nr. 50/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cristian, jud Braşov, cu modificările şi completările ulterioare, 
inventar înscris în anexa nr. 20 din HG nr. 972/2002 privind aprobarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al judeţului Braşov; 
h) prevederile HCL nr. 69/2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/1999 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristian, jud 
Braşov, cu modificările şi completările ulterioare, inventar înscris în anexa nr. 20 din HG nr. 
972/2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Braşov; 
i) HCL nr.131/18.09.2021 privind modificarea și completarea  HCL nr. 50/1999 modificată și 
completată prin  HCL nr. 69/2019, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public 
al comunei Cristian; 
 Având în vedere: 
a) referatul nr. 19465/08.11.2021 al Compartimentului Registrul Agricol, prin care propune 
completarea poz. 23 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 69/2019, urmare  a întocmirii unei documentații 
de actualizare a datelor de carte funciară  a străzii Vulcanului prin notarea explicită în cartea 
funciară Comuna Cristian Domeniul Public; 
b) Hotârârea nr. 144/2018 privind preluarea în administrarea Consiliului local Cristian a unui 
sector de drum județean DJ 112B, km 0+000-2+151, aparținând domeniului Public al Județului 
Brașov; 
c) Hotărârea nr. 327/2018 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea încadrării drumului 
județean DJ 112B Cristian- Vulcan,  în categoria funcțională de interes local stradă; 



d) Protocolul  încheiat la data de 31.01.2019 între Județul Brașov și Comuna Cristian , cu ocazia 
predării- primirii sectorului de drum Cristian – Vulcan, DJ 112B, km 0 +000-2+151, aparținând 
domeniului Public al Județului Brașov; 
 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14  de pe ordinea de zi prin care se 
propune modificarea poz. 23 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 69 /2019 privind modificarea și 
completarea HCL nr. 50/1999 privind  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cristian, înregistrate sub nr.229/24.11.2021, nr. 232/23.11.2021 și nr. 
232/24.11.2021; 

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 aprobă modificarea și completarea inventarului domeniului public al 
comunei Cristian, județul Brașov, Anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 
69/2019 pentru modificarea  și completarea HCL nr. 50/22.10.1999 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristian, județul Brașov, 
poziția 23, după cum urmează:  
 

Secțiunea I 
Bunuri Imobile 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii 
sau după caz al 

dării în 
folosință 

Valoarea 
de inventar 

Situația 
juridică 
actuală 

23  

Strada 
Vulcanului DJ 
112B  Cristian 

– Vulcan 
(0+92-m 
2+60m) 

CF 12 Cristian Nr. 
Top 240, 1217, 428 – 
28.168 mp din care 

drum intravilan 7990 
mp și  drum 

extravilan 20178 mp 

1900  
HCJ 327/2018 
HCL 144/2018 

22.096.127 

Drum de 
interes 
local – 

Comuna 
Cristian 

 
Art.2.  Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară a imobilelor identificate la art.1, 

în vederea notării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al Comunei Cristian – Domeniul 
Public. 

Art.3 Celelalte prevederi ale anexelor inventarului domeniului public ramân perfect 
valabile.   

Art.4. Prin adoptarea prezentei Hotărâri se revocă prevederile HCL nr. 131 din 
18.09.2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/1999 privind  inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al comunei Cristian. 

Art.5.  Primarul comunei Cristian împreună cu compartimentul Agricol vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 

Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituția Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 2 ex. Comp. Agricol ; 
Red. AN/AN/ 6 ex. 




