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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

                                                                     
                                                                                     

  HOTĂRÂREA  NR. 41/23.02.2022  
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru servicii de apă potabilă 

și de epurare ape uzate ( canalizare) la nivelul comunei Cristian  
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.02.2022; 

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.  240, alin.(1) și (2), art. 129, alin. (1) și (2), lit. c), lit. d), alin (7), lit. n) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
g) art. 35, alin. (8) și  alin.(10) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și 
de canalizare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
h) Ordinul președintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si 
canalizare; 

 Având în vedere: 
i) Referatul de necesitate al  SC Dorobeiul SRL nr. 513 din 11.02.2022, înregistrat la Primăria 
comunei Cristian sub nr. 2186/14.02.2022; 
j) Raportul de specialitate nr. 2335/15.02.2022  întocmit de compartiment juridic; 
k) Hotărârea  Adunării Extraordinare a Asociatului Unic  al Societății Dorobeiul SRL  nr. 1  
din 10.02.2022 și procesul verbal al sedinței; 
l) HCL nr. 11/28.01.2022 privind aprobarea  propunerilor de modificare atarifelor practicate 
de SC Dorobeiul SRL  pentru servicii de apă potabilă și de epurare ape uzate, începând cu 
01.01.2022; 

 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi prin care se 
propune aprobarea modificării tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru serviciile,  apă 
potabilă și canalizare, înregistrate sub nr. 42/21.02.2022, nr. 46/21.02.2022 și nr. 
44/21.02.2022; 

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 aprobă tarifele practicate de SC Dorobeiul SRL, pentru serviciile de apă 
potabilă și apele uzate (canalizare) la nivelul comunei Cristian ce vor fi încasate de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile serviciului public, începand cu data 
de 01.03.2022,  după cum urmează: 



 
 

• Tarif pentru apa potabilă în comuna Cristian – 3,01 lei/mc (din care: 2,26 lei/mc încasați 
de la persoane fizice și 0,75 lei/mc ajutor acordat pentru acoperirea diferențelor de tarif de 
către Comuna Cristian), exclusiv TVA; 

• Tarif pentru apa potabilă în comuna Cristian - pentru persoanele juridice prețul pentru apa 
potabilă este de 3,01 lei/mc, exclusiv TVA. 

• Tarif pentru ape uzate (canalizare) în comuna Cristian – 3,73 lei/mc (din care: 2,80 lei/mc 
încasați de la persoane fizice și 0,93 lei/mc ajutor acordat pentru acoperirea diferențelor de 
tarif de către Comuna Cristian), exclusiv TVA; 

• Tarif pentru ape uzate (canalizare) în comune Cristian – pentru persoane juridice prețul 
pentru ape uzate (canalizare) este de 3,73 lei/mc, exclusivTVA.  

 
  Art.2. Începând cu data de 01.05.2022 utilizatorii persoane fizice care depășesc 6,3 mc/ 
persoană nu vor mai beneficia  de subventie pentru diferența de mc depășită.   
 

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 187/2019, 
HCL nr.178/2018, HCL nr. 20/2017, HCL nr. 39/2019 ,  159/2019 nr. 94/2021 și nr. 
11/28.01.2022. 

 
Art. 4. SC Dorobeiul SRL, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. SC Dorobeiul SRL, 1 ex. Birou Financiar , 1 ex 
ANRSC și  tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 

 
  Adoptată la Cristian, în data de 23.02.202 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
                   Gavrilă CALEFARIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
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. SC Dorobeiul SRL, 1 ex. 
ANRSC;  
Red:AN/AN/6 ex. 




