
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                             H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al Serviciului de Salubrizare al orașului 
Huedin, a Studiului  de oportunitate și a Caietului de Sarcini  pentru activitatea de curățare și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau înghet.

               Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.10.2015.
Având în  vedere  Studiul  de Oportunitate  privind delegarea gestiunii  activității  de  dezăpezire  –

curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau
îngheț  în  orașul  Huedin,  înaintat  de  insp.  achizitii  publice  Dezsi  Norbert,  respectiv  referatul  nr.
9210/17.10.2015 înaintat de insp. Achizitii Publice Dezsi Norbert.

Luând în considerare proiectlul  de hotărâre nr. 9220/2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 30.10.2015.

Ținând seama de prevederile art. 3, 4, 6, 8, 30 din Legea nr. 51/2006,  privind serviciile comunitare de
utilități publice cu modificările la zi.
           Văzând prevederile art.2, alin. 1, 2, 3, lit.g,  11, 12, 13, 14 din Legea nr. 101/2006 privind serviciile
publice de salubrizare a localităților cu modificările la zi . 
    Luând în considerare prevederile  O.U.G  nr.  34/2006  privind achizițiile  publice,  ținând seama de
Ordinul  110/2007 al  A.N.R.S.C privind aprobarea Regulamentului  Cadru al  Serviciului  de Salubrizare al
Localitatilor.

Având în vedere Ordinul  111/2007 al A.N.R.S.C privind aprobarea Caietului  de Sarcini  Cadru al
Serviciului de Salubrizare al localităților.

 In temeiul art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 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 aprobă  Regulamentul  de organizare și funcționare al Serviciului de Salubrizare al Orașului
Huedin, pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau înghet, conform anexei la prezenta hotărâre.
 Art.2.  Se  aprobă  Studiul  de  oportunitate   pentru delegarea  gestiunii  de  salubrizare  al  orașului
Huedin, pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau înghet, conform anexei la prezenta hotărâre. .

Art. 3.  Se aprobă Caietul de Sarcini privind  delegarea gestiunii prin concesiune pentru activitatea de
curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau
îngheț, în orașul Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.4.Se  aprobă  Contractul  privind  delegarea  gestiunii  prin  concesiune  pentru  activitatea  de
curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau
îngheț în orașul Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții
Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei  Orașului  Huedin.

 Nr. 139/30.10.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru:                              14

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


