
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
PRIMARUL COMUNEI CRISTIAN 

 
 

 
D I S P O Z I Ţ I A   N R .  2 5 2 / 2 0 . 0 9 . 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. 14747/20.09.2022, privind convocarea 

Consiliului local al comunei Cristian în ședință ordinară  în luna septembrie 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 27 septembrie 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 și în format electronic 
pe adresele de mail ale consilierilor locali. 



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. 252/20.09.2022 

 

 

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 31.08.2022; 

2. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 96, jud. Brașov, 
d-nei Bălan Cristina; 

3. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
atestarea apartenței la domeniul public al Comunei Cristian, jud. Brașov a imobilului teren 
din componența DJ 112B cu categoria de folosință drum, în vederea înscrierii provizorii în 
Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian; 

4. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea Documentației tehnice de alipire a 2 (două) imobile terenuri înscrise în Cartea 
Funciară a localității Cristian nr. 102686 și 102687- proprietate comuna Cristian; 

5. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare a comunei Cristian Cristian nr. 324 din data de 28.11.2017 încheiat cu  
SC Dorobeiul SRL; 

6. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov, pentru anul 2022; 

7. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind luarea 
la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1931/22.08.2022 la Notar 
Public Grămadă Antoniu Gheorghe, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al 
comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 8140 mp, înscris în CF nr. 100015 a 
localității Cristian nr. cadastral 100015 și trecerea din domeniul privat în domeniul public 
al comunei Cristian a terenului cu destinația drum; 

8. Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU, privind 
modificarea și completarea HCL nr. 119/2018 privind aprobarea Înființării și organizării 
Serviciului Public de salubritate Cristian art. 2, alin. 3; 

9. Diverse; 
10. Informări; 


