
 

                           

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                   

   HOTĂRÂREA NR. 148/20.10.2022 

privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.09.2022 

 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  20.10.2022; 

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) prevederile art. 123 alin. (4) lit. c)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

f) art.138, alin.(15) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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 

aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 27.09.2022, înregistrate sub nr. 

160/19.10.2022, nr. 215/19.10.2022 și nr. 211/18.10.2022; 

  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.unic. Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Cristian  din data de 27.09.2022, anexă la prezenta hotărâre. 

 

Adoptată la Cristian, în data de 20.10.2022 

  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ     

                Mihai GRAPĂ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              

                                                                                                          Anca- Delia NECULA 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 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, 1 ex. Afișare; 

Red:AN/AN/5 ex. 



 

 
                                                                                          Anexa nr. 1 la HCL nr. 148/2022 

   

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
PROCES – VERBAL 

Încheiat azi,  27 septembrie 2022 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Cristian 

 

Şedinţa începe la ora 09:00 

 

D-na Secretar 

general 

Şedinţa a  fost convocată de către primarul comunei Cristian,  Cojocaru 
Gicu,  prin dispoziţia nr. 252/2022.  

La ședința ordinară au fost prezenți 15 consilieri locali din cei 15  

consilieri aflați în funcție. 

- Au fost respectate prevederile legale în legătură cu publicitatea. 
- Sunt observaţii? Constat că nu.  

Grapă Supune la vot proiectul Ordinii de Zi cu suplimentări. 
Ordinea de Zi este aprobată cu unanimitate de voturi.  

           Punctul nr.1.   Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 

31.08.2022 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (dl. 

Buzoianu, d-na Nițu). 

          Punctul nr.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 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi.  

       Punctul nr.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 

 

 



 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr.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 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

     Punctul nr.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 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Punctul nr.6.     Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Cristian, Gicu 

COJOCARU, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. 

Brașov, pentru anul 2022 

D-na Nițu Aș dori o  clarificare, dacă se poate. În legătură cu suma pentru iluminatul 

public, am observat că scade suma pentru iluminatul public în schimb 

crește suma pentru iluminatul de sărbători. Ați putea să îmi spuneți cam 

cât costă iluminatul public pentru comună și cât costă de obicei pentru 

perioada sărbătorilor? Să îmi pot face o idee.  

Dl. Primar A fost o discuție pe această temă. Practic este vorba de lucrări pe 

iluminatul public, de la investiții s-a diminuat, sunt unele lucrări, inclusiv 

Ghimbavului-Ghe.Lazăr, cărora le-am prevăzut buget anul acesta și se 

pare că nu vom avea finalitate iar partea de iluminat de sărbători nu a fost 

bugetată, am prins o sumă care se poate să o cheltuim sau nu pentru că se 

așteaptă niște reglementări speciale din partea guvernului în ceea ce 

privește economisirea energiei. În acest sens consider că vom avea 

reglementări speciale inclusiv pe partea de iluminat public pe perioada 

de noapte să îl întrerupem la anumite ore,  

vom vedea în funcție de evoluția reglementărilor și după cum vom 

considera până la sărbători. Noi am prins această sumă în situația în  

care se dorește achiziție va trebui să purtăm discuții și să avem un punct 

de plecare. 

D-na Nițu Sperăm de fapt să nu cheltuim suma prevăzută acolo. 

Dl. Primar În principiu cred că vom merge restrictiv cum am mers pe multe direcții 

anul acesta și inclusiv pe iluminat, deja am luat măsuri pe str. Vulcanului  



 

am oprit iluminatul pe partea stângă, mergem cu iluminatul doar pe partea 

dreaptă. Pentru str. Lungă ne vom sfătui cu persoana care se ocupă de 

mentenanță în vederea găsirii unei soluții în acest sens. Se pare că 

problema este destul de serioasă și va trebui să diminuăm costurile pe 

iluminat fiindcă cresc prețurile și ne afectează în mare parte bugetul. 

Dl. Țăranu Am văzut o suplimentare la patinoar, montăm patinoarul? Acesta are un 

consum mare.  

Dl. Primar  În situația în care pe linie guvernamentală vom avea subvenționat prețul 

la energie electrică și nu vom avea cheltuieli suplimentare în sensul de a 

plăti de 5,6 ori mai mult decât plăteam în anii precedenți, îl vom monta. 

Dl. Țăranu De asemenea, am înțeles că se dorește a se monta celule fotovoltaice pe 

toate clădirile administrative iar întrebarea mea este dacă am putea face 

acest lucru și la nivel de cetățean, prin coordonarea Consiliului local sau 

a comunei prin punerea la dispoziție a unui consultant, preluare 

documentații, să primim înscrierile și să mergem în bloc cu un proiect de 

dezvoltare a celulelor fotovoltaice. 

Dl. Primar Aici cred că ne-ar putea clarifica dl. Grapă, asta implică avize de la 

cultură. Și noi administrația locală am avut probleme și vom avea în 

continuare  fiind zonă cu regim special. 

Dl. Grapă Zonă istorică protejată. 

Dl. Primar Chiar dacă se obține aviz, ca și persoană fizică să faci aceste demersuri 

este destul de dificil. 

Dl. Țăranu  Având în vedere că sunt multe curți interiore, nu ar strica imaginea 

stradală, cum sunt casele săsești, mai ales gândiți-vă la str. Morii, str. 

Laterală și altele au o latură a acoperișului către sud iar pe partea 

interioară se pot monta o mulțime de astfel de celule. 

Dl. Coșuleț Am în minte becuri care se pot regla, avem așa ceva la nivelul localității 

noastre? 

Dl. Primar Sunt prevăzute astfel de becuri în zonele în care am modernizat în ultimii 

ani iluminatul public. Acum ar trebui creat tot sistemul. 

Dl. Coșuleț Și atunci la anumite ore se pot reduce sau stinge, nu? 

Dl. Primar Exact. 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat 14 voturi pentru și o abținere (d-na 

Nițu). 

           Punctul nr.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 

Dl. Grapă  Au fost câteva discuții referitor la acest punct pe ședințele de comisii, ele 

s-au clarificat dar vroiam să vă aduc la cunoștință și vouă aceste 

informații. Am remarcat faptul că acest beneficiar care donează este prins 

și în punctu Diverse VIII unde este vorba de expropriere, este vorba de 

același beneficiar și aceeași suprafață de teren, lucru care cel puțin pe 

mine m-a introdus într-o confuzie dar am lămurit acest aspect, este vorba 

de o suprafață care are mai mulți coproprietari ori domnul își donează 

 



 

cota parte prin acest proiect de hotărâre iar ceilalți coproprietari care 

refuză să facă acest lucru, donația, vor fi expropriați. 

Dl. Primar Mai mult decât atât d-le președinte, așa cum v-am spus și în ședință, noi 

demarăm procedura de expropriere în ideea de a nu bloca anumite 

proiecte dar în același timp derulăm și demersuri cu proprietarii de a 

obține donația, o să ne lovim de problema că anumite persoane care sunt 

trecute pe expropriere ușor vor dona și vor fi scoase de pe lista de 

expropriere. 

Dl.  Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Punctul nr. 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 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 

             Diverse I.     Referatul nr. 13509/29.08.2022 al Compartimentului Asistență 

Socială privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor-familia 

Gavriliu 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

           

 

             Diverse II.    Referatul nr. 13981/06.09.2022 al  Compartimentului Asistență 

Socială privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor-familia 

Moyrer 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

               Diverse III.     Referatul nr. 14028/07.09.2022 al  Compartimentului Asistență 

Socială privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor-familia 

Ardeleanu 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 



 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Diverse IV.      Referatul nr. 13563/01.09.2022 al Compartimentului  Urbanism 

privind acordul Consiliului local al comunei Cristian pentru construire locuință pe un 

teren cu suprafața mai mică de 500 mp-Vahnovan Dragoș 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Diverse V.       Referatul nr. 13560/01.09.2022 al Compartimentului  Urbanism 

privind acordul Consiliului local al comunei Cristian pentru construire locuință pe un 

teren cu suprafața mai mică de 500 mp-Vahnovan Dragoș 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi.  

            Diverse VI.         Referatul nr.  14116/09.09.2022 al Compartimentului  Urbanism 

privind acordul Consiliului local al comunei Cristian pentru construire locuință pe un 

teren cu suprafața mai mică de 500 mp- Bolcoș Diana Monica 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

            Diverse VII.    Referatul nr. ad. 14131/09.09.2022 al Compartimentului Urbanism 

privind completarea documentației aferentă obținerii acordului Consiliului local al 

comunei Cristian pentru construire locuință pe o suprafață mai mică de 500 metri pătrați-

CIURAR GHEORGHE MARIUS 

Dl. Grapă După cum bine vă amintiți această solicitare a fost pe ordinea de zi a 

ședinței anterioare, atunci din anumite motive argumentate ea a fost 

amânată, i s-a cerut d-lui niște documente în completare, văd că a venit 

cu acestea, în caz că există dezbateri pe aceste subiect, vă rog.  

Dl.  Buzoianu În ședința de comisii am avut și asistență juridică, discuțiile au fost 

purtate în sensul în care acel teren făcea obiectul Legii 15, ceea ce 

presupune că este acordat unor persoane care îndeplinesc anumite 

condiții, nu știm dacă persoaana care a cumpărat mai îndeplinește sau nu 

acele condiții, dacă se încadrează la Legea 15 sau nu. A rămas ca juridicul 

să delibereze și nu avem un răspuns în acest sens. 

D-na Anuțoiu Dar putea să vândă în 2019 terenul chiar dacă avea o fundație? 

Dl. Țăranu Da. S-au făcut tranzacții din acestea, și-au vândut casele. 

Dl. Grapă Discuția pe care le-am avut ieri cu d-na Runceanu de la Compartimentul 

Juridic nu a fost legată neapărat de condițile de înstrăinare sau de 

dobândire a acestui imobil ci de dreptul de folosință al terenului care în 

mod normal este liber, acesta este caracterul lui nu este în formă de 

concesiune și ne puneam întrebarea dacă este legal ca acest drept să fie  



 

înstrăinat dat fiind faptul că persoana care a achiziționat strict fundația și 

nu terenul nu se încadrează în condițiile acordării unui teren pe Legea 15. 

Dl. Țăranu Acolo s-au vândut și locuințe, s-a făcut evaluarea au cumpărat locuința 

după care au intrat în folosința terenului. 

Dl. Deleanu Pentru că terenul nu se poate vinde. Pe mine mă surprinde neplăcut acest 

caz dar vă garantez că există acolo încă 10-12 astfel de cazuri. 

D-na Secretar 

general  

Conform Codului civil și Codului de procedură civilă atât dreptul de 

concesiune cât și dreptul de folosință se transmit. Dl. notar deja a transmis 

în contractul de vânzare-cumpărare, el deja a fost înscris ca drept real în 

cartea funciară.  

Dl. Grapă Eu vreau să vă supun atenției o imagine, terenuri gândite și date pentru 

familii de tineri care în decurs de 3-5 ani se pot transforma într-un cartier 

de pensionari, aici este de fapt problema. Noi luăm niște terenuri pe care 

le punem la dispoziția tinerilor din Cristian pentru a rămâne aici, pentru 

a-și întemeia o familie, a-și construi o locuință și care în-un timp de 5-6 

ani sunt înstrăinate și ne trezim de fapt că terenurile respective sunt 

folosite de alte persoane și nu de beneficiarii care s-ar încadra și de aceea 

ne puneam problema ieri și în discuția cu d-na jurist dacă nu cumva putem 

creiona noi o hotărâre de Consiliu local prin care să impunem ca acest 

drept de cedare a folosinței terenului să fie dat tot către o persoană care 

corespunde cerințelor inițiale din Legea 15. 

D-na Secretar 

general  

Acest lucru trebuia făcut înainte de a fi acordate aceste terenuri, în baza 

regulamentului aprobat, în care ar fi trebuit să fie inserate aceste aspecte. 

Dl. Grapă  Eu mă refer să facem acest lucru de acum înainte când mai punem la 

dispoziție terenuri, nu ne vom uita retroactiv. 

D-na Secretar 

general  

În acest caz se poate și se poate înscrie și în cartea funciară o interdicție 

de înstrăinare pe o perioadă de timp. 

Dl. Deleanu În 2006 sau 2008 când s-au făcut aceste contracte către respectivii, totul 

era la început și ca orice lucru ce este la început nici contractele nu au 

fost făcute trebuie. 

D-na Secretar 

general 

Nu au fost date prin contract ci prin Hotărâre de Consiliu local și au avut 

la bază un regulament. 

Dl. Deleanu Regulamentul pe care l-am făcut nu a fost atât de aprig împotriva lor. 

D-na Secretar 

general 

Nu s-a gândit nimeni la data respectivă că persoanele nu își vor face casă 

pentru ele. Nu s-a gândit nimeni că sistemul imobiliar va lua o așa 

amploare. 

Dl. Țăranu  Acolo s-a mers pe șmecherie, au trântit o fundație după care au vândut 

fundația. 

Dl. Matcaș Cred că majoritatea cazurilor sunt așa, de aceea se punea când se prelua 

un drept de concesiune care este remunerat, problema se punea la 

atribuirea cu titlu gratuit. În momentul în care se vinde un imobil și nu te 

mai încadrezi la Legea 15, cumperi imobilul și terenul nu îl cumperi căci 

este cu titlu gratuit, atunci să plătești terenul către primărie, să îl 

concesionezi sau să îl cumperi.  

D-na Secretar 

general 

Dar nu este specificat nicăieri în vreun document că el este luat în baza 

Legii 15. Doar este înscris un drept de folosință gratuită. 

Dl. Matcaș Nu dar știm noi, nu trebuie să fie specificat, știm că nu îndeplinește 

condițiile și își cumpără o casă și omul trebuie să știe în momentul în care 

și-o cumpără că terenul este gratis și nu îndeplinește condițiile va trebui 

să cumpere terenul. Simplu. Căci a primit gratis terenul îl mai mai departe 

gratis, vinde fundația, își ia banii pe fundație dar terenul prin faptul că nu 

îndeplinește condițiile trebuie să îl cumpere de la primărie. 

D-na Anuțoiu Eu cred că aici întâmpinăm o altă problemă că cel care a cumpărat a plătit 

și terenul. 



 

 

Dl. Matcaș  Eu nu cred asta. 

D-na Anuțoiu Eu cred că lucrurile acestea ar trebui reglementate sunt foarte mulți care 

au cumpărat și la un moment dat noi ca primărie va trebui să le vindem 

terenurile acelor persoane cu o sumă a terenului normală, justificată și să 

se pună fiecare în legalitate, ce a fost, a fost. Trebuiesc reglementate iar 

proprietarii să devină proprietari, să plătească impozite și taxe, salubritate 

și canalizare și tot ce mai trebuie. 

Dl. Primar Cred că așa după cum menționează și d-na Anuțoiu am pierdut de sub 

control această chestiune, faptul că nu a fost reglementar prin înscrierea 

la sarcini în CF încă de la aprobarea alocării acestor terenuri și faptul că 

în prezent deja suntem într-o fază de sfârșit în sensul că acest târg cu 

aceste terenuri este pe sfârșite, trebuie să fim atenți. Discutam de noul 

regulament care îl avem noi în aprobare, să includem o astfel de restricție 

prin înscrierea la sarcini a dreptului de folosință și aprobarea Consiliului 

local în vederea înstrăinării și să ținem sub control această  chestiune prin 

această sarcină. Noul regulament vom încerca să îl prezentăm în 

Consiliul local, poate chiar la următoarea ședință pentru că mai sunt niște 

loturi de atribuit și să le atribuim cu o astfel de reglementare. 

Dl. Grapă Câte loturi mai sunt? 

Dl. Primar 5 din câte știu. 

Dl. Țăranu Pe teren cumva se percepe vreo taxă anuală? 

Dl. Primar Se plătește taxă și nu impozit pentru că este un teren deținut în folosință 

și nu în proprietate.  Dar este echivalentă impozitului. Se calculează pe 

aceleași elemente ca și impozitul. 

Dl. Blănaru Toate concesiunile care s-au modificat și nu mai au destinația stabilită de 

Consiliul  local vor trece spre vânzare. 

Dl. Primar Nouă legea ne permite să vindem aceste terenuri dar bineînțeles la 

solicitarea beneficiarului, a celui care deține în folosință. Acesta nu poate 

fi obligat să facă procedura de cumpărare cu primăria, numai în situația 

în care se dorește și solicită, primăria poate evalua și să îi vândă acel teren 

și atunci din folosință trece într-un drept de proprietate. 

Dl. Matcaș Asta la concesiune, dl. Blănaru se referea la Legea 15. 

Dl. Primar Și în acel caz se pot. După 5 ani este prevăzut în lege, din câte am 

cunoștință. 

D-na Secretar 

general  

Da este prevăzut. De aceea sunt în domeniul privat, pentru că au 

posibilitatea să fie înstrăinate. 

Dl. Matcaș  Asta se aplică celor care au fost beneficiarii direcți dar cei care au 

cumpărat un imobil și au terenuri care au beneficiat de aceste condiții ale 

legii nu putem să le batem la ușă și să să le spunem că au luat un teren 

gratuit dar nu se încadrează. 

Dl. Primar Din păcate nu. Dacă aveam acea reglementare și acea sarcină în CF o 

puteam face dar conform Codului civil dreptul de folosință odată cu 

cumpărarea clădirii se transmite în continuare. 

D-na Anuțoiu Trebuia acționat atunci, știu că avea actele în  2 ani de zile, dacă în acei 

2 ani de zile noi ca și Consiliu local ne duceam și vedeam că nu a făcut 

puteam să luăm dar după ce au trecut 15 ani este tardiv. 

Dl. Blănaru  Poate întrebarea a fost bună, dreptul de folosință dar dacă noi schimbăm 

destinația terenului, putem schimba din agricol în industrial sau orice 

altceva. 

Dl. Primar Este un teren într-o reglementare juridică. 

 

 



 

 

D-na Secretar 

general  

Este într-o reglementare urbanistică. 

Dl. Grapă Nu se poate face decât în baza unor planuri de urbanism, doar așa se poate 

schimba funcțiunea terenului. Ca să trag o concluzie, din câte înțeleg cu 

privire la această speță lucrurile sunt cumva clare. Noi va trebui pe viitor 

să fim atenți atunci când vom redacta acel regulament să impunem niște 

condiții astfel încât să nu ne mai trezim în situații de genul acesta. 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri (d-na Anuțoiu, 

dl. Calefariu, dl. Blănaru, d-na Toma). 

            Diverse VIII.       Referat de necesitate nr. 14541/15.09.2022 al Compartimentului 

Registrul Agricol privind începerea procedurilor de expropriere a imobile terenuri cu 

categoria de folosință drumuri înscrise în cartea funciară a localității Cristian-proprietari 

persoane fizice și comuna Cristian în vederea efectuării unor lucrări de interes public 

local  

Dl. Primar Aici sunt în discuție proprietarii de teren care mai au cote părți și sunt 

proiecte în derulare pe tronsoanele respective, în situația în care 

evoluează în sensul că mai cedează dinte dânșii e ok dacă nu va trebui să 

ajungem la o finalitate de a trece în domeniul public drumurile pe care 

sunt prinse proiecte de interes local.  

Dl. Grapă  Eu aș avea o singură întrebare,  procesul acesta de expropriere se va face 

suficient de repede astfel încât putem să mai accesăm finanțările pe 

programele naționale de investiții?  

Dl. Primar În principiu va dura în jur de 3 luni de zile, noi avem proiectul depus, 

procedura nu este lungă, adică se poate derula rapid și faptul că 

dezacordul față de expropriere al proprietarului este opozabil față de 

interesul comunității poate ataca acest ordin dar procedura de trecere în 

domeniul public se realizează iar procesul se finalizează în timp ulterior 

fără a se putea bloca exproprierea sau lucrările de interes public. 

Dl. Grapă  Am înțeles deci dumneavoastră estimați că procesul de expropriere se va 

finaliza la timp astfel încât să putem accesa finanțările. 

Dl. Primar Noi am purtat discuții, cu dl. Dăneț este vorba, nu? 

Dl. Grapă Dl. Dăneț, dl. Solyom și alți proprietari. 

Dl. Primar L-am invitat de vreo 2 ori la primărie, se pare că soluția de a ceda în 

domeniul public din partea d-lui Dăneț este puțin posibilă, dânsul se 

opune acestei chestiuni și aici cu siguranță vom ajunge la o expropriere. 

Dl. Țăranu Este vorba de Dăneț cel care a avut gaterul? 

Dl. Primar Da. 

Dl. Țăranu Acesta a fost despăgubit cu drumuri cândva și acum vrea niște bani de la 

comună. 

Dl. Primar Nu dorește bani, dorește niște terenuri în schimb la suprafața respectivă 

și vă dați seama suntem într-o zonă numai cumpărăm deficit și cum să îi 

dăm. 

Dl. Țăranu Dar dorește teren tot cu destinație drum? 

Dl. Primar Nu. 

 



 

În urma solicitării nr. 14541/15.09.2022 a Compartimentului Registrul Agricol cu privire la 
începerea procedurilor de expropriere a imobile terenuri cu categoria de folosință drumuri 

înscrise în cartea funciară a localității Cristian-proprietari persoane fizice și comuna Cristian 

în vederea efectuării unor lucrări de interes public local, Consiliul local al comunei Cristian 

emite aviz favorabil de principiu cu unanimitate de voturi, pentru întocmirea documentelor 

necesare pentru începerea procedurilor de expropriere a imobilelor terenuri pentru includerea 

acestora în Domeniul public al comunei Cristian cu categoria de folosință drum și 

îndeplinirea condițiilor juridice în vederea realizării obiectivelor propuse, după cum 

urmează: 

- Întocmire Studiu de fezabilitate; 

- Întocmire Documentație tehnico-economică cu indicatorii tehnico-economici ai 

lucrărilor propuse; 

- Întocmire documentație cadastrală a imobilului ce face obiectul exproprierii în 

sistemul național de referință stereografic 1970, avizat de OCPI Brașov; 

- Întocmire Raport de evaluare a imobilelor ce fac obiectul exproprierii; 

- Sursa de finanțare. 

       Aparatul de specialitate al Primarului comunei Cristian este răspunzător de ducerea la 

îndeplinire a prezentului aviz de principiu. 

           Diverse IX.            Informarea nr. 14709/19.09.2022  privind ședința de negociere 

din data de 15.09.2022 dintre reprezentanți ai UAT comuna Cristian și reprezentanți ai 

SC Olmeda Peisage Green SRL 

Dl. Grapă În primul rând doresc să îmi cer scuze față de voi colegii care mi-ați 

acordat încrederea și votul și am fost nominalizat ca membru al acestei 

comisii, din păcate din motive personale nu am reușit să ajung la această 

ședință dar o să îi invit pe colegii care au participat dacă ne pot face un 

scurt rezumat sau dacă ați citit deja și ați parcurs materialul și considerați 

că nu mai este nevoie putem să trecem direct la vot. 

Dl. Matcaș  Ideea este că nu s-a găsit numitorul comun, este o diferență între cele 2 

rapoarte de evaluare al nostru și al dânșilor de 100 și ceva de mii euro, 

179 mii euro drept pentru care negocierea la această ora a căzut, se merge 

în continuare cu procesul pe care îl avem între noi și dânșii. 

D-na Secretar 

general 

Deci nu mai mergem cu negocierea, continuăm cu procesul, este în 

regulă. 

Dl. Grapă Mai sunt și alte propuneri? Sunteți de acord să continuăm cu procesul? 

D-na Anuțoiu Am văzut că ei sunt de acord să dezmembrăm clădirile și să luăm restul 

terenului, nu ar fi mai avantajos pentru noi decât să le dăm 400 mii euro? 

Dl. Matcaș Nu le dăm, negocierea a căzut deci nu dăm banii. 

D-na Anuțoiu Avocații ne garantează că vom câștiga procesul? Și aici este cu dus-

întors. 

Dl. Primar Chestiunea este că acel teren e al nostru. Indiferent dacă pierdem 

procesele, terenul este al comunei Cristian. 

D-na Anuțoiu Pentru că lucrurile nu au evoluat la timpul lor și a trecut atâta vreme există 

și posibilitatea să pierdem și atunci dacă ei doresc dezmembrare și să le 

dăm efectiv doar clădirile și terenul de acces la clădiri și noi să luăm restul 

care e destul de mult nu ar fi avantajos pentru noi? 

Dl. Matcaș  Aceasta este una dintre soluții. 

D-na Anuțoiu Este o soluție, ca să știe și colegii și să voteze în cunoștință de cauză. 

Dl. Primar În cazul că vor veni cu alte propuneri, acestea vor face obiectul altor 

discuții. 

Dl. Țăranu Dar noi fiind proprietari pe teren, terenurile neocupate, putem să intrăm 

din Nisipului în Baza Sportivă? 

Dl. Primar Acest lucru îl vom vedea prin hotărârea instanței. 

 



 

 

D-na Secretar 

general 

Nu pentru că au un drum de folosință. 

Dl. Grapă Putem să facem și altceva, în cadrul acestei informări sunt 4 propuneri de 

continuare. Pot să le supun pe fiecare la vot? 

Dl. Matcaș  Nu, va trebui să ne aplecăm înspre ele. 

Dl. Grapă Atunci haideți să mai dezbatem și să alegem una dintre variante și să 

votăm atunci proiectul cu varianta respectivă. Punctul 1 se referă la 

dezmembrarea terenului în suprafață de 15.646 mp aflat în proprietatea 

comunei Cristian astfel încât Olmeda Peisage Green SRL să aibă acces 

facil cu tirul la clădirile sale. Vorbim despre o dezmembrare a terenului 

și le lăsăm lor acces strict cât să își poată continua activitatea. Punctul nr. 

2: terenul dezmembrat pe care sunt edificate clădirile să poată fi cumpărat 

de către Sc Olmeda Peisage Green SRL la prețul de 42 euro per mp, prețul 

stabilit în cadrul expertizei administrate de către noi în dosarul 2687. 

Punctul 3: În situația în care nu se agrează vânzarea către partenerul de 

negociere a terenului dezmembrat pe care sunt edificate clădirile, se 

solicită preluarea în concesiune pe 49 ani a suprafeței rezultate iar punctul 

4 având în vedere că pe terenul care va rămâne în folosință exclusivă a 

comunei Cristian se află un tablou de transformare curent electric, se 

solicită mutarea acestuia și stabilirea în sarcina cui va reveni această 

obligație. 

Dl. Matcaș  Ca să putem ține cont de toate aceste puncte și aceste propuneri care s-au 

enunțat în cadrul ședinței propun o întâlnire cu avocații, să vedem în ce 

situație ne aflăm, cum au mai decurs lucrurile și după ce ne prezintă 

situația vom putea trage o concluzie. 

D-na Anuțoiu Sunt de acord. 

Dl. Primar Eu cred că procesul a fost suspendat pe perioada aceasta. 

Dl. Grapă  Atunci nu dăm un aviz, d-na secretar general, amânăm decizia și stabilim 

o dată de întâlnire în cadrul căreia să vedem mai departe ce e de făcut. 

Aveți vreo propunere cu privire la o dată? 

Dl. Matcaș  În funcție și de disponibilitatea avocaților. 

Dl. Grapă  Deci stabilim ulterior după ce vedem și disponibilitatea avocaților. 

Atunci o să supun la vot strict această propunere a d-voastră de a se 

amâna decizia și de a se organiza o ședință. 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot propunerea de amânare a referatului și de organizarea a 

unei ședințe cu avocații. 

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

           Diverse X.    Referatul nr. 14624/16.09.2022 al Compartimentului Asistență Socială  

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Marian Gabriela 

Dl. Grapă Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

      Diverse XI.     Referatul nr. 14622/16.09.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Izîna Florian 



 

 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

     Diverse XII.      Referatul nr. 14623/16.09.2022 al Compartimentului Asistență Socială 

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Cotan Maria 

Dl. Grapă  Cere avizul comisiilor de specialitate,  

Raport comisia  nr. 1 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 2 – aviz favorabil,  

Raport comisia  nr. 3 – aviz favorabil. 

Sunt alte observaţii?   

Supune la vot aprobarea referatului. 

Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

      Diverse XIII.       Memoriul Justificativ nr. 15058/26.09.2022 privind suplimentarea 

valorii contractului nr. 27/24.03.2022 având ca obiect ,,Realizare Registru electronic 

național de nomenclatură stradală-Renns” cu suma de 9.485,00 lei +TVA aferentă unui 

număr de 271 numere administrative recepționate și predate peste numărul de 2.500 

imobile agreat prin contract 

Dl. Mălureanu  La acest aviz ca să rezolvăm problema și să nu mai stăm până la 

urmăroarea ședință am înțeles că la partea de închiriat oricum suma nu 

era prinsă în totalitate, adică era doar o sumă parțială, am putea să luăm 

ca să nu mai trebuiască să mutăm de la 120 suplimentare, este doar o 

mutare de cei 11 mii 500, vorbim despre referatul care a revenit inclus. 

Eu l-am cerut pentru a încheia act adițional până la alocarea sumei.  Am 

putea face modificare să mutăm suma de 11 mii 500. 

Dl. Grapă  Adică ne întoarcem la rectificare? 

D-na Secretar 

general  

Atunci ne întoarcem la punctul unde am discutat rectificare și va trebui 

votat ca și amendament. 

Dl. Mălureanu Este doar o modificare între capitole. 

Dl. Grapă  De ce nu ați luat cuvântul la rectificare pentru a propune un amendament? 

Dl. Mălureanu Pe parcurs mi-a venit această idee. Se poate face și nu mai stăm până în 

luna octombrie. Procesul verbal după cum vedeți există, ei și-au terminat 

lucrarea am putea efectiv să închidem acest contract. 

Dl. Grapă  Nu mă voi întoarce la acest punct și nu vom mai depune un amendament 

cumva retroactiv, votul a fost dat pe rectificare de buget motiv pentru 

care vom analiza strict această solicitare și o vom vota. 

D-na Anuțoiu Din fericire eu și d-na Toma am participat la un curs pe Codul 

administrativ și am înțeles că realizarea Registrului electronic național e 

obligatoriu, dacă noi nu îl votăm vom fi amendați în sensul că nu vom 

mai primi sumele în buget de la sistemul național. Eu cred ca ar trebui să 

facem rectificarea și să grăbim lucrurile căci altfel vom rămâne fără bani. 

Dl. Drăghici ne-a explicat clar că toate primăriile pe anul acesta până la 

final trebuie să aibă electronic toată baza de date. 

Dl. Grapă  Sumele solicitate vor fi dispuse prin acest aviz. 

D-na Anuțoiu Dacă amânăm nu o să mai fie timp. Eu cred că ar trebui reluată 

rectificarea și făcut registrul național. 

Dl. Grapă  Lucrul acesta în calitate de președinte nu o să îl accept. Bugetul a fost 

aprobat în forma respectivă, amendamentul vine târziu, motiv pentru care 

repet vom supune la vot și vom analiza strict acest memoriu. 



 

 

Dl. Mălureanu E în regulă, putem încheia acel act adițional și la următoarea ședință 

venim cu suplimentare, eu am propus căci era mai simplu dar dacă nu se 

poate nu este nici o problemă, oricum noi încheiem acel act adițional. 

Numai că ei nu își vor primi banii decât după ce se vor aloca fondurile. 

D-na Secretar 

general  

Oricum ei sunt în lucru încă, nu cred că vor fi probleme până în 

decembrie, ei sunt încă în lucru cu proiectul. 

Dl. Grapă  Supune la vot emiterea unui aviz favorabil pentru  suplimentarea valorii 

contractului nr. 27/24.03.2022 având ca obiect ,,Realizare Registru 

electronic național de nomenclatură stradală-Renns” cu suma de 9.485,00 

lei+TVA aferentă unui număr de 271 numere administrative recepționate 

și predate peste numărul de 2.500 imobile agreat prin contract. 

Se emite aviz favorabil pentru suplimentarea valorii contractului nr. 

27/24.03.2022 având ca obiect ,,Realizare Registru electronic național de 

nomenclatură stradală-Renns” cu suma de 9.485,00 lei +TVA aferentă 

unui număr de 271 numere administrative recepționate și predate peste 

numărul de 2.500 imobile agreat prin contract și alocarea acestei sume în 

prima ședință de rectificare de buget a Consiliului local al comunei 

Cristian, cu unanimitate de voturi.  

       Informare I.        Informarea nr. 14687/19.09.2022 a Compartimentului juridic privind 

situația litigiilor aflate pe rol Comuna Cristian, Consiliul Local, Comisia Locală pentru 

Aplicarea Fondului Funciar 

Dl. Grapă Consiliul local a luat la cunoștință. 

      Informare II.         Dispoziția  nr.253/2022 privind modificarea bugetului local al 

comunei Cristian pentru anul 2022 

Dl. Grapă  Consiliul local a luat la cunoștință. 

    Informare nr. III.    Dispoziția  nr.256/2022 privind modificarea bugetului local al 

comunei Cristian pentru anul 2022 

Dl. Grapă Consiliul local a luat la cunoștință. 

Dl. Grapă Mai sunt intervenţii? 

Constat că nu.  

În aceste condiţii declar şedinţa închisă. 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 09:49 

 

 

 Președinte de ședință,                                                     Secretarul general al comunei Cristian, 

       Mihai GRAPĂ                                                                           Anca-Delia NECULA 

 

               

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
                                                                                                                                                                                    

  

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                                                                                                                                                     

 HOTĂRÂREA NR. 149/20.10.2022 

privind luarea la cunostiință a  Declarației de renunțare autentificată sub nr. 

607/29.07.2020 la Notar Sbera Violeta-Ariadna , aprobarea preluarii și înscrierii în 

domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafata de 548 mp , 

înscris în CF nr. 101177 a localității Cristian  nr. cadastral 889, nr. top 1964/1/2/4/5 

și trecerea din domeniul privat  în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu 

destinația drum  

 

 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.10.2022; 

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 alin. (2), art. 562, alin. (2 ) și art. 889 alin. (1), art. 262, art. 887 alin.(3) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

Având în vedere: 

a) Declarația de renunțare autentificată la Notar Public Sbera Violeta-Ariadna autentificată sub 

nr. 607/29.07.2020; 

b) referatul de specialitate al compartimentului juridic înregistrat sub nr. 14994/23.09.2022 

privind acceptarea Declarației de Renunțare și aprobarea preluarii și înscrierii în domeniul 

privat al comunei Cristian  a cotei de 205/2000 respectiv  imobilului teren în suprafață de 548 

mp, înscris în CF nr. 101177a localității Cristian  nr. 889, nr. top 1964/1/2/4/5 și trecerea din 

domeniul privat  în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drum;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 

Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 2  de pe ordinea de zi prin care se propune 

luarea la cunoștiință a Declarației de Renunțare și aprobarea preluării și înscrierii în domeniul 

privat al comunei Cristian a cotei de 205/2000 respectiv  imobilului teren în suprafață de 548 

mp, înscris în CF nr. 101177a localității Cristian  nr. 889, nr. top 1964/1/2/4/5 și trecerea din 

domeniul privat  în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drum, 

înregistrate sub nr. 161/19.10.2022, nr. 216/19.10.2022 și nr. 212/18.10.2022; 

 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  ia la cunostiință de către Consiliul Local al comunei Cristian Declarația de 

renunțare a numiților Pașca Filip Horia  și soția Pașca Claudia Elena, autentificată la Notar 

Public –Sbera Violeta-Ariadna  sub nr. 607/29.07.2020, prin care renunță la dreptul de 

proprietate asupra cotei de 205/2.000 parti  din imobilul  situat în intravilan  în  suprafață  de 

548 mp, înscris în CF nr. 101177 a localității Cristian, nr. cadastral 889, nr. top 1964/1/2/4/5. 

Art.2. (1) Se aprobă  preluarea și înscrierea imobilului, teren menționat la art. 1, în 

proprietatea privată a comunei Cristian, în administrarea operativă a Consiliului Local al 

Comunei Cristian, având în vedere Declarația de renunțare  la dreptul de  proprietate   a 

numiților Pașca Filip Horia  și soția Pașca Claudia Elena, autentificată la Notar Public –Sbera 

Violeta-Ariadna  sub nr. 607/29.07.2020. 

(2) Se dispune efectuarea  formalităților necesare  privind înscrierea dreptului de 

proprietate  în folosul comunei Cristian, acestea urmând a fi  efectuate prin grija 

Compartimentului Agricol din cadrul Primariei comunei Cristian. 

Art.3. (1) Se declară ca bun de interes  local imobilul teren în suprafață de 548 mp, 

situat în comuna Cristian, preluat și înscris în domeniul privat al comunei Cristian.  

(2) Se aprobă trecerea  din domeniul privat  în domeniul public al comunei Cristian  a 

imobiluuil teren în suprafață de 548 mp, situat în comuna Cristian, cu destinația de drum. 

Art.4. Se mandatează Primarul comunei Cristian  pentru a semna în numele si pentru 

Comuna Cristian documentele privind  solicitarea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate privată asupra imobilului mentionat la art. 1 în folosul comunei Cristian, precum și 

documentele privind trecerea bunului respectiv din domeniul privat în domeniul public  al 

Comunei Cristian . 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Birou Buget Contabilitate,  2 ex. Comp, Agricol și  

tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

 

 

 

Adoptată la Cristian, în data de 20.10.2022 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ     

                Mihai GRAPĂ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              

                                                                                                          Anca- Delia NECULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 consilieri 

prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 2 ex. Compartiment Registrul Agricol, 
1ex. Birou Buget Contabilitate; 
Red/AN/7 ex. 

 


