
 
  

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

 HOTĂRÂREA NR. 176/28.11.2022 

privind însusirea Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin încredințare 

directă d-lui Alexa Gheorghe a terenului în suprafată de 261 mp, situat în comuna 

Cristian, înscris în CF nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad. 107317 aflat in 

proprietatea privată a comunei, în vederea extinderii construcțiilor 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.11.2022; 

 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 si 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. 13 alin. (1) art. 15  lit. e)  și art. 36 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea  executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f)   art.129 alin. (2), lit.c) coroborat cu alin. (6), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de:  

a) solicitarea d-lui Alexa Gheorghe, înregistrată la sediul instituției sub nr. 9512 din data de 

08.06.2022 prin care concesionarea imobilului alăturat proprietății sale in vederea extinderii 

constructiei  cu o anexa si garaj; 

b)  avizul favorabil al  Consiliului Local emis in sedinta ordinară din data de 29.06.2022;  

c) referatul de specialitate nr.15851 din data de 12.11.2022  întocmit de Compartiment 

Agricol , prin care se propune însusirea Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin 

încredințare directă d-lui Alexa Gheorghe a terenului în suprafată de 261 mp, situat în comuna 

Cristian, înscris în CF nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad. 107317 aflat in proprietatea 

privată a comunei, în vederea extinderii constructiilor; 

m) Certificatul de Urbanism  de informare nr. 330 din data de 28 iulie 2022  emis de Comuna 

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. 22 de pe ordinea de zi prin care se 

propune însusirea Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin încredințare directă 

d-lui Alexa Gheorghe a terenului în suprafată de 261 mp, situat în comuna Cristian, înscris în 

CF nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad. 107317 aflat in proprietatea privată a comunei, în 

vederea extinderii constructiilor, înregistrate sub nr. 189/25.11.2022, nr.                

248/25.11.2022 și nr. 243/25.11.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă  a terenului identificat prin C.F 

nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad. 107317  în suprafată de 261,00 mp, aflat în proprietatea 

privată a comunei Cristian, în favoarea d-lui Alexa Gheorghe pentru o perioada de 49 ani. 

Art.2. Se însușește raportul de evaluare nr. 340/ august 2022 întocmit de expert 

autorizat ANEVAR Cioacă Dan.  

 Art.3.   Se stabilește  valoarea redevenței la sumă de  334 euro/an,  platibilă semestrial 

la cursul BNR din ziua facturării,  urmând a fi achitată eșalonat  pentru o perioadă de 25  de 

ani. 

 Art.4. Lucrările de construcție  a obiectivului vor fi demarate  in termen de cel mult un 

an  de la încheierea contractului de concesiune și vor fi realizate conform documentației de 

urbanism, în baza unei autorizații de construire. Nerespectarea acestei prevederi duce la 

retragerea concesiunii. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul comunei Cristian să semneze în numele Consiliului 

local  contractul de concesiune directă. 

 

Art.6. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 

normative în materie. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Comp. Juridic, 1 ex Beneficiarului și  tuturor 

instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

Adoptată la Cristian, în data de 28.11.2022 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ     

                Mihai GRAPĂ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              

                                                                                                          Anca- Delia NECULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 12 consilieri 

prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție;  
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Beneficiar; 1 ex. 

Comp. Juridic; 
Red: AN/AN/6 ex. 




