
 R O M A N I A                                                   

JUD. CLUJ    

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                    

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  încredinţării directe a Contractului de salubritate către SC Crisul SA 

Huedin 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2009. 

Având în vedere referatul nr. 6086/2009 înaintat de serviciul de  gospodărie 

comunală şi  locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune rezilierea 

contractului nr. 2217/17.09.1997 încheiat cu SC Hareti Prest SRL, în calitate de prestator al 

serviciului de măturat p.ţa Agroalimentara şi Obor, curătat reziduri, colectat şi transportat 

deşeuri menajere, măturat şi curăţat rigole şi trotuare str. Horea, str. A.Iancu, Rep.8, 

colectat şi transportat deşeuri menajere de pe trotuare, străzi,  coşuri stradale.   

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 6087/2009,  înaintat de Primar şi avizat 

de Administraţie Publică la şedinţa din data de 24.08.2009.   

 Luând în considerare prevederile  art. 8, 9, 35, din legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice,  36, alin.2, lit. d,  alin.6, lit.a, pct. 14, si art.  45 din 

legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.  

  

                H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aprobă încredintarea directă a contractului de salubritate a obiectivelor   

din domeniul public a orasului Huedin către SC Crişul SA Huedin,  după  cum urmează: 

a). Măturat  şi efectuat degajarea  de reziduri la Piaţa agroalimentară Huedin, de pe strada 

B.N.Antal, în suprafaţa de 44.720  mp după activităţile desfăşurate în cadrul pieţei în zilele 

de marţi. 

        -maturat piata agroalimentara după activităţile desfăşurate in zilele de  vineri 

suprafaţa de 17.888 mp. 

        - colectat şi transportat deşeuri menajere. 

        - măturat şi crăţat rigole 3.072 mp 

        - măturat piaţa de cereale 150 mp. 

b) Măturat şi evacuat reziduri din parcurile oraşului, parcări şi zone verzi. 

        - măturat şi curăţat rigole cât şi trotuarele pe str. Horea, A.Iancu şi P.ţa Republicii 

pentru suprafetele de 2.000 mp, 202 mp, si 232 mp. 

        - colectat şi transportat deşeuri menajere de pe trotuare şi coşurile stradale. 

           Art.23. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează SC Crisul SA 

Huedin si compartimentul de gospodarie comunala si locativa din cadrul primariei  

orasului Huedin. 

 

 

Nr. 115/28.08.2009     Consilieri  total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   11 

        Abţineri:     2 

       Votat impotriva:    1 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

ing. Abrudan Sorin     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan  

      

 


