
 

 
ROMANIA 

JUDEȚUL BRAȘOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                         
 

 HOTĂRÂREA NR. 162/15.12.2021 
privind declararea  de interes public local/ utilitate publică a unor imobile aflate în 

extravilanul comunei Cristian având ca destinatie stradă , stație autobuz  și zonă 
spații plantate, agrement și sport 

 
Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2021; 

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. 5, art. 6 lit. a) din legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

f)  art.2, alin. (1)  din Ordinul nr. 1343 / 2018 privind aprobarea valorilor tarifare datorate pentru 
scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan precum 
și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan; 

g) art. 129, alin. (1) ,  alin. (2), lit. c),  coroborat cu alin.(14) din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a) referatul Compartimentului Urbanism  înregistrat sub nr. 21248/08.12.2021 privind 
declararea  de utilitate publică interes public local a unor imobile aflate în intravilanul comunei 
Cristian având ca destinatie stradă, stație autobuz  și zonă spații plantate, agrement și sport;  

 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi prin care se 
propune declararea de utilitate publică interes public local a unor imobile aflate în extravilanul 
comunei Cristian având ca destinație stradă, stație autobuz și zonă spații plantate, agrement și 
sport, înregistrate sub nr. 247/14.12.2021, nr. 258/14.12.2021 și nr. 257/14.12.2021; 

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 declară de utilitate  publică de interes local, având destinația de stradă, stație 
autobuz  și zonă spații plantate, agrement și sport următoarele terenuri  situate în extravilanul 
comunei Cristian, domeniul public: 

 



 
- CF nr. 102614 Cristian nr. cad. 102614 în suprafată de 1500 mp; 

- CF nr. 106456 Cristian nr. cad. 106456 în suprafată de 1495mp; 

- CF nr. 106891 Cristian nr. cad. 106891în suprafată de 2447 mp; 

 
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 15.12.2021 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ     
      Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             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 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecție; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ședință; 1 ex. Primar; 2 ex. Urbanism;  
Red:AN/AN/6 ex. 
 




