
 
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                                                                                                                     
 

 HOTĂRÂREA NR. 137/31.08.2022 
privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Cristian”  

domnului Dima Emil   
 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2022; 

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.(13) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
g)Ordinul nr. 25/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, anexa 1 
privind modelul Statutului Unității Administrativ Teritoriale, art. 4 coroborat cu Anexa nr. 7 a 
Statutului 
h) HCL nr. 83/25.05.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Cristian, anexa nr. 7; 

Având în vedere: 
i) Adresa Federației Române de Ciclism înregistrată la sediul instituției sub nr. 
12393/03.08.2022; 
i) referatul de specialitate al compartimentului juridic înregistrat sub nr. 13337/24.08.2022  
privind acordarea titlui de Cetățean de Onoare al comunei Cristian” domnului Dima Emil 
pentru contribuția  importantă in promovarea  imaginii comunei Cristian;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  12 de pe ordinea de zi prin care se 
propune acordarea titlului de ” Cetățean de Onoare al Comunei Cristian” domnului Dima Emil 
pentru contribuția  importantă în promovarea  imaginii comunei Cristian, înregistrate sub nr. 
181/31.08.2022, nr. 181/30.08.2022 și nr. 147/30.08.2022; 
 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  conferă titlul de ”Cetățean de onoare al comunei Cristian” domnului Dima 
Emil, cu domiciliul în localitatea Cristian, pentru contribuția semnificativă în promovarea 
imaginii pozitive a comunei, înfaptuită pe parcursul ultimilor ani printr-o remarcabilă implicare 
în viața sportivă a comunei.  



 
 
 
Art.2. Însemnele care atestă calitatea de Cetățean de onoare  al comunei Cristian vor fi 

înmânate în cadru festiv.  
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Beneficiarului,  și  tuturor instituților și persoanelor 
interesate. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 31.08.2022 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
                    Dima EMIL                                                         SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0„abțineri” din 13 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. Beneficiar 
Red/AN/5 ex 
 


