
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                           H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 83/30.05.2014 

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 25.06.2014. 
 Urmare  adresei  Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice,

Agenția Teritorială Nord Vest, nr. 212361 din 11.06.2014 prin care se aduc unele observații cu privire la procesul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în orașul Huedin, și ținând seama de referatul
nr.  4847/25.06.2014  înaintat  de  compartimentul  de  gospodărie  comunală  și  locativă  din  cadrul  Primăriei
Orașului Huedin,  prin care solicită aprobarea modificării   Hotărârii Consiliului  Local  nr.  83 din 30.05.2014
privind   Contractul Cadru de Delegare a  Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al  Orasului Huedin.

 Ținând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 privind rezilierea contractului de furnizare a energiei
termice  si  organizarea  in  conditiile  legii  a  licitatiei  pentru  atribuirea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica si asigurarea continuitatii Serviciului Public de Termie al
Orasului Huedin. 

 Raportat  la prevederile Legii  nr.  51 din 2006 Legea serviciilor comunitare de utilitate publica,  cu
modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 717 din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru privind
organizarea,  derularea  si  atribuirea  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  comunitare  de  utilitati
publice,  a  criteriilor  dee  selectie-cadru  a  ofertelor  pentru  serviciile  comunitare  de  utilitati  publice  si  a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, Ordinul  nr. 91/2007 pentru
aprobarea  Regulamentului-cadru  al  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  cu  modificarile  si
complectarile ulterioare, Ordinul  nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public
de  alimentare  cu  energie  termică  cu  modificarile  si  complectarile  ulterioare,  respectiv  referatul  nr.
4720/19.06.2014 inaintat de compartimentul de gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Orașului
Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4851/2014 înaintat de primar și  avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 25.06.2014.

Luând în considerare prevederile art.1, alin.2, lit.d, art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1, 3 , art.
9, alin.1, alin.2,  3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, , art.24, alin.2, art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice. 

Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crișul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c,  art.4, alin.2, art. 55, alin. 1,
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale  art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

 H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se modifică  Hotărârea  Consiliului Local  nr. 83 din 30.05.2014 și se aprobă  Studiul de
Oportunitate al delegării Serviciului  Public de Transport,  Distribuție și Furnizare a Energiei Termice în Sistem
Centralizat în orașul Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul de gospodărie
comunală și locativă și directia economica din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 106/25.06.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat  pentru :                   14

Preşedinte de şedinţă,
                        Buzaș Istvan Contrasemnează Secretar,

           Cozea Dan
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