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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Contractului de delegare a  gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Huedin, către
SC SYVLEVY SRL,  cu  sediul  în  Ceaușu  de  Câmpie,  Județul  Mureș,  pe perioada  de  1  an  (  de  la
01.05.2018 – 30.04.2019)

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 4358/04.05.2018 înaintat de compartimentul achiziții publice din 

cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune delegarea gestiunii  serviciului de salubrizare a oraşului 

Huedin către  SC SYVLEVY SRL, cu sediul în Ceaușu de Câmpie, nr. 265,  Județul Mureș, CUI RO 

17144302, ORC J26/88/2005,  în urma finalizării procedurii de licitație deschisă(procedura simplificată) 

la delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare a orașului Huedin, Contractul de delegare a gestiunii prin 

concesiune(pentru activitatea prevăzută la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al orasului Huedin 

aprobat prin H.C.L nr. 100/30.09.2016, și H.C.L nr. 36/14.02.2018). 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4373/07.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 07.05.2018.

Luând în considerare prevederile  art. 24, alin.1, art.25 29, 30, din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificarile la zi şi art. 36, alin.2, lit. d,  alin.6, lit.a, pct. 14, si 

art.  45 din legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

       H O T Ă R Ă Ș T E

             Art.1.  Se aprobă Contractul de delegare a  gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Huedin, 

către  SC SYVLEVY SRL, cu sediul în Ceaușu de Câmpie, Județul Mureș, pe perioada de 1 an ( de la 

01.05.2018 – 30.04.2019),  conform anexei la prezenta hotărâre.

          Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează se încredintează Directia

economică, Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei orașului Huedin 

Nr.88/07.05.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi:   9 
Consilieri absenți:   6
Votat pentru:   9

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela                              Cozea Dan
LS………………………


