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

H O T Ă R Â R E
                        privind aprobarea  Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Orașului Huedin

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 29.05.2015.
Având în vedere  expunerea de motive privind stabilirea procedurii de delagare a gestiunii Serviciului

de Salubrizare a Orașului Huedin, respectiv referatul nr.4801/25.05.2015, înaintat de direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.
             Ținând seama de prevederile art. 29, 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice cu modificările la zi.
          Văzând prevederile art. 11, 12, 13 din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a
localităților cu modificările la zi . 
    Luând în considerare prevederile art. 18, 28 și art. 217 – 225 ale OUG nr. 34/2006 privind achizițiile
publice, ținând seama de Ordinul 111/2007 al A.N.R.S.C privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului
de salubrizare al localitatilor, Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru  al Serviciului de
Salubrizare.

Având  în  vedere  Ordinul  109/2007  al  A.N.R.S.C  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de
stabilire,  ajustare  și   modificare  a  trarifelor  pentru  activitatile  specifice  Serviciului  de  salubrizare  al
localitatilor.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 4821/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico -financiare la ședinta din data de 25.05.2015.

In temeiul art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 si  art. 36,  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 Serviciului de Salubrizare al Orașului Huedin, conform anexei la 
prezentul proiect de hotărâre,  pentru  activitatea de:
    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din     
activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
    b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
    c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
    d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheţ;
    e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţii de neutralizare;
    k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Art.2. Se aprobă Procedura de delegare de gestiune prin licitatie publică deschisă, în vederea 
atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune al Serviciului public de salubrizare al orașului 
Huedin( pentru activitatile prevăzute la art.1, lit.a,b).

Art.3. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare al Serviciului public de 
salubrizare al orașului Huedin, conform anexei (pentru activitatile prevazute la art 1, lit.a,b).

Art.4. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea Serviciului public de salubrizare al 
orasului Huedin, conform anexei (pentru activitățile prevăzute la art 1, lit. a.b).

Art.5. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al 
orașului Huedin, prin contract de concesiune, conform anexei(pentru activitățile prevăzute la art 1 lit.a,b).

Art.6. Se aprobă Contractul de prestare al Serviciului public de salubrizare al orașului Huedin, 
conform anexei(pentru activitățile prevăzute la art 1, lit.a,b). 

Art.7. Se aprobă componența comisiei de organizare a licitației, în vederea desemnării operatorului  
care va realiza seriviciul de salubrizare al orașului Huedin astfel:
        -     Dezsi Norbert  - resp.achizitii publice - președinte
        -     Dîmbeanu Marius                                 - membru
        -     Danciu Florin – cons. Juridic               - membru

– Oros Iuliu – ing. Urbanism                  -  membru
– Todea Zorica – contabila                      - membru

       -      Lung Ioan  - consilier primar   - membru supleant



       -     Ficut Ligia – administrator-       membru supleant

Art.8. Se  împuternicește Primarul Orașului Huedin pentru semnarea Contractului de Delegare al 
gestiunii serviciului de salubrizare al orașului Huedin.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează comisia mai sus desemnată, si
directia economica din cadrul Primariei orașului Huedin.

Nr. 65/29.05.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15(la art.1 -  14prezenti )
Votat pentru:  la art.1: 13 pentru, abtinere 1

 la art.2:  14 pentru,  abtinere:1
 la art.3 : 13 pentru, 2 abtineri
 la art.4 : 13 pentru, 2 abtineri

                la art.5:  13 pentru, 2 abtineri
                la art.6,  13 pentru, 2 împotriva

  la art.7 : 14 pentru, 1 abținere
  la art.8: 13 pentru, 2 abțineri

Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează Secretar,
  Parpucea Emilian               Cozea Dan

 LS……………………………


