
                                                                                                                                                                                    
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                                                                                                                     
HOTĂRÂREA NR. 109/29.06.2022 

privind luarea la cunostiință a  Declarației de renunțare autentificată sub nr. 
1243/07.06.2022 la Notar Public Hotăran Violeta și   trecerea  terenului cu destinația 

drum în domeniul public al Comunei Cristian   
 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997;  
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

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

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) 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; 

f) art.129 alin.(2) lit. c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
g)art. 553, art. 562, alin. (2 ) și art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

Având în vedere: 
h) Declarația de renunțare autentificată la Notar Public Hotăran Violeta autentificată sub nr. 
1243/07.06.2022; 
i) referatul de specialitate al compartimentului juridic înregistrat sub nr. 9975/16.06.2022 
privind acceptarea Declarației de Renunțare şi trecerea în domeniul public al Comunei Cristian  
a   cotei de 500/20000  a imobilul compus din teren având categoria de folosinţă ”drum”, înscris 
în CF 100018 a localității Cristian identificat la A1 sub nr . topografic 100018, în suprafață de 
2.545mp, cedat de Kirschner Richard și Kirschner Sanda Crina ca urmare a renunțării acestora 
la dreptul de proprietate prin Declarația de renunțare autentificată sub nr.1243/07.06.2022  la 
Notar Public – Hotăran Violeta; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi prin care se propune 
luarea la cunoștiință a Declarației de Renunțare  şi trecerea cotei de 500/20000  a imobilul 
compus din teren având categoria de folosinţă ”drum”, înscris în CF 100018 a localității 
Cristian identificat la A1 sub nr . topografic 100018, în suprafată de 2.545 mp, cedat de 
Kirschner Richard și Kirschner Sanda Crina  în domeniul public al Comunei Cristian, 
înregistrate sub nr. 115/28.06.2022 și nr. 135/28.06.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) , lit. a) OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 



 
Art.1. Se acceptă Declarația de renunțare a numiților Kirschner Richard și Kirschner 

Sanda Crina , autentificată la Notar Public – Hotăran Violeta,  sub nr. 1243/07.06.2022. 
Art.2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Comunei Cristian şi înscrierea în 

evidenţele de carte funciară cu destinația drum, a cotei de 500/20000  a imobilul compus din 
teren având categoria de folosinţă ”drum”, înscris în CF 100018 a localității Cristian identificat 
la A1 sub nr . topografic 100018, în suprafață de 2.545 mp, cedat de Kirschner Richard și 
Kirschner Sanda Crina, conform  Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1243/07.06.2022 
la Notar Public – Hotăran Violeta. 

Art.3. Primarul comunei Cristian prin Compartimentul Registrul Agricol, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. beneficiar,  2 ex. Comp, Agricol și  tuturor instituților 
și persoanelor interesate. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 29.06.2022 
 
 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     

                    Dima EMIL                                                        SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 11 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 2 ex. Compartiment Registrul Agricol 
Red/AN/6 ex. 




