
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare în judertul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor 

municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, a Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei 
de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deseurilor, respectiv a  Regulamentului 

serviciului se salubrizare al județului Cluj.  

 
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din  data de  08.08.2018. 

 Având în vedere adresa nr.25884/31.07.2018, înregistrată sub nr.7021/06.08.2018 a Consiliului 

Județean Cluj,  prin care se solicită aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în judertul Cluj, respectiv de colectare și 

transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, a Studiului de oportunitate privind 

fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deseurilor, respectiv a 
Regulamentului serviciului de salubrizare a județului Cluj, și ținând seama de referatul 

nr.7045/06.08.2018, înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei orașului Huedin.  

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7046/06.08.2018 înaintat de primar și avizat de 
comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 08.08.2018. 

În conformitate cu prevederile art. 22, alin. 4, art.29. alin. 10, art.30, alin.5, art. 33, alin.1, art. 50, 

alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006 a Serviciilor 

de salubrizare a localităților, Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru a 
serviciului de salubrizare a localităților, art. 16 din Legea nr. 100/2006 privind  concesiunile de lucrări și 

servicii, art. 12, 13, 15, din H.G nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 100/2016, H.G 942/2018 de aprobare a Planului național de gestionare a deșeurilor, H.G nr. 1470/2004 
privind Strategia națională pentru gestionare a deșeurilor și Planul național privind gestionarea deșeurilor, 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al  Oraşului Huedin nr. 44/27.03.2009. 
Ținând seama de prevederile art. 36 alin. 1, 2 lit. d, alin.6, lit.a. 14, , art. 44, 45,  115 alin. (1) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          H O T A R A S T E 

Art. 1. Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare în judertul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor 

municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre,   cu două amendamente: 

- taxa specială pentru persoanele care nu dețin contract de salubrizare să se achite operatorului 

doar după încasarea acesteia,  de la persoanele în cauză. 

- numărul populației luat în calcul la încheierea contrtactelor de salubrizare, respectiv la instituirea 

taxei speciale  să fie cel real, la zi și nu cel comunicat de Institutul Național de Statistică. 

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii 

activității de colectare și transport a deseurilor  coform anexei  nr. 2 care face parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre,  cu două amendamente: 

- taxa specială pentru persoanele care nu dețin contract de salubrizare să se achite operatorului 

doar după încasarea acesteia  de la persoanele în cauză. 

- numărul populației luat în calcul la încheierea contrtactelor de salubrizare, respectiv la instituirea 

taxei speciale  să fie cel real, la zi și nu cel comunicat de Institutul Național de Statistică. 

            Art.3. Se aprobă Regulamentul serviciului se salubrizare al județului Cluj, conform anexei nr. 3 

care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, cu două amendamente: 



- taxa specială pentru persoanele care nu dețin contract de salubrizare să se achite operatorului 

doar după încasarea acesteia  de la persoanele în cauză. 

 - numărul populației luat în calcul la încheierea contrtactelor de salubrizare, respectiv la instituirea 

taxei speciale  să fie cel real, la zi și nu cel comunicat de Institutul Național de Statistică. 

             Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Huedin și 

A.D.I  ECO - METROPOLITAN CLUJ. 

 

Nr.121/08.08.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  13 
                   Consilieri absenți    2 

       Abtineri :     1 

       Votat pentru:   12 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


