
 

   

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                 

 

 HOTĂRÂREA NR. 152/20.10.2022  

privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Salubrizare Cristian la nivelul 

comunei Cristian, pentru anul 2023 

  

 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) si 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)  art. 3, art. 9, alin. (2) lit.d), art. 43, alin. (5)  din Legea nr. 51/2006 privind serviciul 

comunitar de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu art. 25-27 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată,cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităților, actualizată, 

g) Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 h) art. 30 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

i) HCL nr. 6 din data de 28.01.2022 privind privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul 

Public de Salubrizare Cristian la nivelul comunei Cristian, pentru anul 2022; 

 

j) art. 129, alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. n) alin. (14) din din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere: 

a) referatul Serviciului Public de Salubritate Cristian cu nr. 688/03.06.2022, înregistrat la 

Primăria comunei Cristian sub nr. 15667/06.10.2022 împreună cu nota de fundamentare prin  

care urmare a discutiilor avute în cadrul sedintei ordinare a consiliului local din data de 

25.05.2022 se solicită  reducerea ajutorului acordat  pentru acoperirea  diferentelor de tarif  de 

catre Comuna Cristian  pentru tarifele practicate de Serviciul Public de Salubritate pentru 

serviciile de colectare a deșeurilor menajere de pe raza comunei începând cu data de 

01.01.2023;   

b) Raportul de specialitate al Biroului Financiar, Buget-contabilitate înregistrat sub nr. 

15677/06.10.2022; 

c) Referatul de aprobare al Primarului comunei Cristian; 

 



 

 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 

reducerea ajutorului acordat pentru acoperirea diferențelor de tarif de către comuna Cristian 

începand cu 01. 01.2023 și astfel modificarea tarifelor practicate de Serviciului Public de 

Salubritate pentru serviciile de colectare a deșeurilor menajere de pe raza comunei Cristian, 

înregistrate sub nr. 164/19.10.2022, nr. 219/19.10.2022 și nr. 215/18.10.2022; 

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 aprobă tarifele practicate de Serviciul Public de Salubritate Cristian, pentru 

serviciile de colectare a deșeurilor menajere la nivelul comunei Cristian ce vor fi încasate de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile serviciului public, începând cu data 

de 01.01.2023, după cum urmează: 

 Tarif pentru colectat și depozitat deșeuri menajere în comuna Cristian – 16,83 

lei/0,1 mc/pers/lună, (din care: 12,62 lei/persoană, plătibil/persoană fizică iar diferența de  

4,21 lei/persoană reprezentând  ajutor acordat pentru acoperirea diferențelor de tarif de către 

Comuna Cristian); 

 Tarif pentru colectat și depozitat deșeuri menajere în comuna Cristian - pentru 

persoanele juridice este de 140,65 lei/mc/lună; 

Art.2. Serviciul Public de Salubritate Cristian, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului Județului Brașov, 

Primarului comunei Cristian, Biroului Financiar- Buget, Contabilitate, Serviciului de 

Salubrizare Cristian.  

 

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 şedinţă; 1 ex. Primar; 1 ex. Serv. Public de 

Salubrizare;1 ex. Birou  Financiar-Buget Contabilitate;  

Red:AN/AN /6 ex. 




