
 

 
                            ROMANIA 
                       JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
 

                                                                                                               
  HOTĂRÂREA NR. 142/27.09.2022  

privind prelungirea duratei contractului de  delegare a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Cristian nr. 324 din data de 28.11.2017 

încheiat cu SC Dorobeiul SRL 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.09.2022; 

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. (1) și (2), lit. c), lit. d), alin (7), lit. n) și art. 240 alin. (2)  din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
g) art. 10, alin. (1), lit. d) și e)  din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 
h) art. 32 din Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilitate publică; 
i) art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 25.09.2017 privind reorganizarea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Cristian, jud. Brașov; 
j) art. 6 din Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare a comunei Cristian, jud. Brașov; 

 Având în vedere: 
i) Notificarea  SC Dorobeiul SRL nr. 1396 din 31.05.2022, înregistrat la Primăria comunei 
Cristian sub nr. 9195 din data de 31.05.2022, prin care societatea  ne notifică cu privire la  
intenția de prelungire a contractului pe o perioadă de 5 ani; 
j) Raportul de specialitate nr. 14659/16.09.2022  întocmit de compartiment juridic; 
k) Raportul de activitate al societății Dorobeiul SRL pentru perioada 2017- 2021, privind 
desfășurarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în baza licenței eliberate de 
A.N.R.S.C conform indicatorilor  economico- financiar asumați și realizați; 
l) HCL nr. 158/2017 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din 
comuna Cristian, jud. Brașov; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.5 de pe ordinea de zi prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de  delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare a Comunei Cristian  SC Dorobeiul SRL  nr. 324 din data de 28.11.2017 pe o 
perioadă de 5 ani, înregistrate sub nr. 194/26.09.2022, nr. 195/26.09.2022 și nr. 
152/26.09.2022; 

 



 
 
 
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  prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin atribuirea directă 
a  serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a comunei Cristian   nr. 324 din data de 
28.11.2017, încheiat cu  SC Dorobeiul SRL, pe o perioadă de 5 ( cinci ) ani, începând cu data 
de 28.11.2022, în aceleași condiții contractuale. 

Art.2. După finalizarea celor 5(cinci) ani, în baza unei analize întocmite  de autoritățile 
administrației publice locale ale comunei Cristian,  se va hotărâ după caz,  menținerea formei 
de gestiune directă și prelungirea duratei contractului de delegare. 

Art.3. Se acordă mandat domnului Cojocaru Gicu, primar al comunei Cristian pentru 
semnarea în numele Consiliului Local al comunei Cristian a actului adițional de prelungire a 
termenului  la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 324 din 
data de 28.11.2017. 

Art. 4.  Primarul Comunei Cristian și SC Dorobeiul SRL, vor 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 Instituției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. SC Dorobeiul SRL, 1 ex. Birou Financiar și  tuturor 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 

 
  Adoptată la Cristian, în data de 27.09.2022 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
             Mihai GRAPĂ                                                    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. Comp. Juridic;  
Red:AN/AN/6 ex. 
 




