
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea împuternicirii d.lui primar pentru semnarea contractului de delegare, aducerea 

la cunostința publică a tarifelor adjudecate și a perioadei pentru care s-a încheiat  contractul. 

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

 Având în vedere referatul nr. 10270/19.11.2019  înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei 

Huedin, privind imputernicirea d.lui primar pentru semnarea contractului de delegare pentru activitățile 

specifice serviciului public de salubrizare, aducerea la cunostinta publică a tarifelor adjudecate și  a 

perioadei pentru care s-a încheiat contractul.  

 Luând în considerare Raportul nr. 9767/31.10.2019 privind procedura de atribuire prin licitație 

deschisă a Contractului de concesiune a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a orașului Huedin, 

respectiv contractul nr. 9800/31.10.2019 încheiat cu SC BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, 

nr. 90, Jud. Mureș. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10330/20.11.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 25.11.2019. 

  Ținând seama de prevederile O.U.G nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii  nr.  

211/2011 privind regimul deșeurilor a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

și a deșeurilor de ambalaje, O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 

31/2019, cu modificările și completările ulterioare,  art.8, alin.3, lit.d, d.1, art. 22 alin.2,  art.30 din Legea 

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.n, art. 154, 

alin.6, art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

            H O T Ă R Ă Ș T E 

          Art. 1.Se împuternicește Primarul oraşului Huedin, d-nul Mircea Moroşan să semneze în numele 

și pentru oraşul Huedin, contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile specifice serviciului public de 

salubrizare,  cu Societatea SC BISSDOG  S.R.L.  cu sediul în Ceuaşu de Câmpie, nr. 90, judeţul Mureş, 

având CUI RO 33080570 şi înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul J26/418/2014. 

Art. 2. Aducerea la cunoştinţă publică  a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare, conform 

procesului verbal nr. 9579/25.10.2019,  al şedinţei de evaluare a propunerilor financiare, astfel : 

PF/PJ Tarif 

Persoane fizice 8.62 lei/lună/persoană+TVA 

Persoane juridice 103.48 lei/mc+TVA 

Art. 3 Aducerea la cunoştinţă publică a perioadei pentru care s-a încheiat contractul,  3 ani 

începând cu 05.11.2019 până la 05.11.2022, cum este prevăzut în contractul de delegare numărul 

9800/31.10.2019, la art. 7. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC BISSDOG SRL, și  

Directia  economică din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.161/29.11.2019    

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


