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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

                                                                     
 

 HOTĂRÂREA NR. 18/28.01.2022 
privind aprobarea sumelor ce se vor acorda în anul 2022 către SC Dorobeiul SRL 

reprezentând ajutor de minimis individual pentru acoperirea diferențelor de tarif la apă 
potabilă și canalizare  

 
Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2022; 

 Analizând temeiurile juridice: 
a) art.6, paragraful (1) din cartea 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.  240, alin(10) și (2) , art. 129 alin. (1) și (2) lit.  c) și d), alin. (3) lit.d), alin. (7) lit. n) din 
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
f) art. 35 din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată, privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 
g) art. 3 din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
h) legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 
i) ordonanța  nr. 26/21.08.2013 privind întărirea  disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care satul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt asociați unici sau majoritari 
sau dețin direct sau indirect o participațiune majoritară; 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate nr. 599/14.01.2022 întocmit de compartiment juridic  prin care se 
solicită aprobarea  sumelor  ce vor fi acordate în semestrul I  reprezentând ajutor de minimis 
pentru acoperirea diferențelor de tarif practicate de SC Dorobeiul SRL, in anul 2022; 
b) nota de fundamentare a SC Dorobeiul SRL  nr. 26/05.01.2022  înregistrată la sediul 
instituției sub nr. 167/06.01.2022;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  18 de pe ordinea de zi prin care se 
propune aprobarea  sumelor  ce vor fi acordate în semestrul I, reprezentând ajutor de minimis 
pentru acoperirea diferențelor de tarif practicate de SC Dorobeiul SRL, în anul 2022, 
înregistrate sub nr.18/26.01.2022 și nr. 20/26.01.2022; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea  sumei de 1.221.796,80 lei cu TVA , ca ajutor de minimis 
individual  pentru anul 2022, în vederea acoperirii diferențelor de tarif practicate de către S.C. 
DOROBEIUL S.R.L. Cristian pentru locuitorii Comunei Cristian, repartizat astfel: 

 



 
 

-apă în valoare de  625.464,00 lei cu TVA ,  din care în trimestru I 145.941,60 lei cu TVA;   
-canalizare în valoare de 596.332,80 lei cu TVA, din care în trimestru I  136.659,60 lei cu TVA; 
 

Art. 2. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa și SC 
Dorobeiul SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu 
respectarea prevederilor din actele normative în materi. 

 
 
 
 
Adoptată la Cristian, în data de 28.01.2022 
 
 
 

    
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
        Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             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 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Birou Financiar, 1 ex. 
SC Dorobeiul SRL 
Red:AN/AN/6 ex. 




