
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   N R .  1 1 8 / 0 5 . 0 4 . 2 0 2 2  
privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Cristian   

 
 
 
          Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 6, paragraful (1) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea 
nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 240, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

f) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

g) Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei 
Cristian, aprobat prin dispoziția nr. 212/15.10.2020; 

h) Prevederile art.133, alin. (1) și art.134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

           Având în vedere: 
a) referatul secretarului general înregistrat sub nr. 5791/04.04.2022, privind convocarea 

Consiliului local al comunei Cristian în ședință ordinară  în luna aprilie 2022; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

GICU COJOCARU – PRIMARUL COMUNEI CRISTIAN, JUDEȚUL BRAȘOV 
emite următoarea dispoziție 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Cristian în ședință ordinară,  ce va avea loc 
în data de 13 aprilie 2022, ora 09:00, la sediul Primăriei Cristian-Sala de Consiliu, Strada Piața 
Libertății nr. 1, comuna Cristian, județul Brașov. 

Art.2. Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, anexat prezentei, sunt puse 
la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local Cristian în format letric.  



 
 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute 
de lege, se transmit spre avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Local  
Cristian. 

Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâri se pot formula și depune amendamente  în 
condițiile  art. 138, alin. (12) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. 

Art.5. Cu ducere la  îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează secretarul general al 
comunei Cristian. 

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 197, alin.(1), art. 252, alin.(1), lit.c), ale art. 255 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prezenta dispoziție se înaintează Prefectului Județului Brașov pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 
  
 
 
                                                                   Avizat pentru legalitate, 
 Primarul Comunei Cristian,                                   Secretarul general al comunei Cristian, 
        Gicu COJOCARU                                                               Anca-Delia NECULA   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ședință; 1 ex. Afișare 
AN/AN/4 ex. 



 

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr.118 /05.04.2022 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2022; 

2. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind luarea 
la cunoștință a Declarației de renunțare înregistrată sub nr. 25/04.02.2022 împreună cu 
Încheierea de Rectificare nr. 01/07.01.2022 și Încheierea de rectificare  nr. 
08/02.03.2022 autentificate la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum 
în Domeniul Public al com. Cristian; 

3. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
atestarea apartenenței la Domeniul Privat al comunei Cristian, jud. Brașov, a imobilului 
teren cu nr. top 797/3-loc de casă, cu adresa administrativă str. Lungă nr. 176, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian- Domeniul Privat; 

4. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, pentru 
modificarea art. 3 din  HCL nr. 50/29.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici al obiectivului de investiții: INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE 
TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE 
REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA 
CRISTIAN; 

5. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea tarifelor diferențiate, distincte, pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii 
Serviciului Public de Salubrizare Cristian; 

6. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Cristian pentru perioada 
2021 – 2027; 

7. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
inițierea demersurilor de actualizare Plan Urbanistic General GIS al comunei Cristian, 
jud. Brașov; 

8. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobare Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, contul de profit și pierdere, 
aprobare Situație financiară anuală pentru anul 2021, întocmite de către SC Dorobeiul 
SRL 

9. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
acordarea unui mandat special Asociației de dezoltare intercomunitară ISO MEDIU in 
domeniul salubrizării localităților din județul Brașov pentru atribuirea drepturilor și 
obligațiilor de monitorizare și control a contractelor încheiate în domeniul salubrizării în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu; 

10. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Piața libertății nr. 22, jud. 
Brașov, către SC Toma Dental Clinic SRL; 



11. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții C.N.I. SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții Proiect tip- Construire creșă medie, sat Cristian, 
comuna Cristian, jud. Brașov; 

12. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU privind  
aprobare a trecerii din Domeniul Public al Statului a drumurilor forestiere Muncitorul 
Cristian, Joader și Valea Hotarului, neînscrise în Cartea Funciară,  în Domeniul Public al 
comunei Cristian; 

13. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vunerabile; 

14. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU privind analiza 
stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activități; 

15. Proiect de hotărâre inițiat de consilier local Dragoș COTICIU și consilier local Mihai 
GRAPĂ, privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea demarării achiziției de toalete 
mixte automate racordabile; 

16. Diverse; 
 

 
 

 


