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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

           H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  procedurii de delgare a gestiunii prin licitație deschisă în vederea atribuirii  Contractului 
de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Dezăpezire a orașului Huedin

     Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale. 

 Având în  vedere  referatul  nr. 8147/30.09.2016,  înaintat  de insp.  achiziții  publice Dezsi  Norbert,   privind
aprobarea  procedurii de delegare a gestiunii prin licitatie deschisă  în vederea atribuirii  Contractului de delegare a
gestiunii  prin concesiune a Serviciului  Public de Dezăpezire a orașului Huedin, a  Regulamentului  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, a Studiului de Oportunitate, Caietului de
Sarcini și a Contractului aferent.

  Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8154/30.09.2016 inaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la sedinta din data de 30.09.2016.
             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 procedura de delgare a gestiunii prin licitație deschisă în vederea atribuirii  Contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Dezăpezire a orașului Huedin, a Regulamentului 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.

Art.2 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.
 Art.3. 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 îngheț.

Art.4.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.

Art.5. 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.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul achizitii publice 
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