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

H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea criteriilor de atribuire în evaluarea ofertelor  pentru  desemnarea,  în urma
procedurilor  prevăzute  de  O.U.G  nr.  34/  2006,  privind  achizitiile  publice,  a  operatorului  Serviciului  de
Salubrizare a Orașului Huedin

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 29.05.2015.
Având în vedere referatul nr.4971/29.05.2015, înaintat de direcția economică din cadrul  Primăriei

Huedin,  privind  stabilirea  criteriilor  de  atribuire  in  evaluarea  ofertelor,  in  vederea  desemnării  in  urma
procedurilor operatorului Serviciului de salubrizare a Orașului 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 proiectul de hotărâre nr. 4972/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 29.05.2015.

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 A R A S T E

Art.1 Se aprobă  criteriile de atribuire în evaluarea ofertelor  pentru  desemnarea,  în urma 
procedurilor prevăzute de O.U.G nr. 34/ 2006, privind achizitiile publice,  a operatorului Serviciului de 
Salubrizare a Orașului Huedin, cf. anexei la prezenta  hotărâre.
              Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredințează  comisia desemnata pentru
organizarea  licitatiei,  in  vederea  desemnarii  oeratorului  serviciului  de  salubrizare,  respectiv  directia
economică din cadrul Primăriei orasului Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan

 LS……………………………


