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

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  Proceduri de delegare a gestiunii  serviciului public de salubrizare al orașului
Huedin, prin licitația deschisă, a Caietului de Sarcini al Serviciului de salubrizare al Orasului Huedin, si a
modelului Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Localitatilor Orasului
Huedin prin Concesiune.

 Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

  Ținând seama de faptul că expiră perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii

serviciului de salubrizare  al orașului Huedin nr. 3003/28.03.2017, și a  actului adițional nr. 1/21.07.2017,

la data de 31.03.2018,  fapt ce impune declanșarea procedurilor legale privind desemnarea operatorului ce

va presta serviciul de salubrizare a orașului Huedin.

  Având în vedere referatul nr. 1617/13.02.2018 înaintat de insp. achiziții publice Dezsi Norbert

privind  aprobarea  procedurii  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare  al  orașului  Huedin,  a

caietului de sarcini și a modelului contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu.

Luand in considerare proiectul de hotărâre nr.  1661/14.02.2018 înaintat de primar și avizat de

comisia de administratie publică, de muncă și protecție socială la ședinta din data de 14.02.2018.

            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. 71, 72,73,74,75 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice cu modificarile la zi.

 Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  100/2016  privind  aprobarea

Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Huedin 

 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  Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orașului 

Huedin, privind licitația deschisă.

Art.2 Se aprobă  Caietul de Sarcini al Serviciului de salubrizare al Orasului Huedin, conform 

anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă   modelul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare 

a Localitatilor Orasului Huedin prin Concesiune, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul Achizitii Publice

si  Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.36/14.02.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                   Cozea Dan
LS………………………


	R O M A N I A
	JUDEȚUL CLUJ
	CONSILIUL LOCAL HUEDIN
	H O T Ă R Â R E

