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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 
 

 HOTĂRÂREA NR. 52/29.03.2022 
privind atribuirea denumirii unor străzi din comuna Cristian, jud. Brașov 

 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2022; 

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. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
f) art. 2, lit. c) din OG nr.  63/2000 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată,cu 
modificările și completările ulterioare; 
b) art. 8, alin. (2) din HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului 
electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 
c)  art. 136, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), și alin. (6) lit. d), din 
Ordonanța de urgență nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,   
 Având în vedere: 
a) referatul de specialitate înregistrat sub nr. 369/11.01.2022 întocmite de Compartimentul 

Registrul Agricol privind atribuirea denumirii unor străzi din comuna Cristian, jud. 
Brașov;  

b) Avizul  nr. 7/03.03.2022 emis de Comisia de atribuire sau Schimbare de Denumire 
străzi  din cadrul Instituției Prefectului – județului Brașov  nr. 2454/08.03.2022 
înregistrat la sediul instituției sub nr. 4172/16.03.2022 

 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi prin care se propune 
atribuirea denimirii unor străzi din comuna Cristian, jud. Brașov, înregistrate sub nr. 
54/28.03.2022, nr. 58/28.03.2022 și nr. 60/28.03.2022; 

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

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi din comuna Cristian, jud. Brașov, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



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

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Comp. Agricol, 1 ex. SPCLEP Brașov și  tuturor 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

 

Adoptată la Cristian, în data de 29.03.2022 

 

 
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
          Gavrilă CALEFARIU                                              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. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp.Agricol, 1ex. 
SPCLEP Bv 
Red:AN/AN/6 ex.          




