
 

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
HOTĂRÂREA NR. 80/19.05.2022 

privind desemnarea  a unui număr de 3 consilieri locali( președinte și doi membri)  
pentru a face parte din  Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii 

de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei 
Cristian, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  
19.05.2022; 

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.129, alin.(2), lit. d), alin.(7) lit. d), e) și f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
f) capitolul IV, art. 34  din Regulamentul privind regimul finanțărilor de la  la bugetul local, 
alocate pentru activități nonprofit,de interes general conform legii nr. 350/2005, aprobat prin 
HCL nr. 54/2017; 
  Având în vedere: 
g) raportul de specialitate nr.8499/18.05.2022 întocmit de compartiment juridic prin care 
solicită numirea unui număr de 3 membrii ai consiliului local (președinte și doi membri) în 
comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor 
de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Cristian, alocate pentru activități 
nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005; 
h) raportul de aprobare al Primarului 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. 1 de pe ordinea de zi prin care se propune 
numirea unui număr de 3 membrii ai consiliului local în comisia de soluționare a contestațiilor 
depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul 
local al comunei Cristian, alocate pentru activități nonprofit de interes general conform Legii 
nr. 350/2005, înregistrate sub nr. 103/19.05.2022, 87/19.03.2022 și nr. 106/19.05.2022; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 



Art. 1. Se desemnează 3 (trei) consilieri locali, membri în cadrul Comisiei de 
soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al comunei Cristian, alocate pentru activități nonprofit de 
interes general conform Legii nr. 350/2005: 

1. d-nul  Mihai GRAPĂ - Președinte 
2. d-na Monica-Alina TOMA - Membru  
3. d-nul Eckhard NAGY - Membru  

Art. 2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează persoanele 
prevăzute la art. 1. 

Art. 3.  Prezenta hotarare se comunică Primarului comunei Cristian, persoanelor 
desemnate, autoritatilor și institutiilor interesate, precum si Instituţiei Prefectului Judeţul 
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Cristian. 

 
Adoptată la Cristian, în data de 19.05.2022 
 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     

             Dragoș-Vasile COTICIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 8 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
 Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 2 ex. 
Comp Juridic; 
Red:AN/AN/6 ex 




