
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea majorarea tarifului pentru colectarea deşeului menajer de la 10.25 lei/persoană/lună cu 

TVA la 10.91 lei/persoană/lună cu TVA pentru persoane fizice, respectiv agenţii economici de la 123.14 

lei/mc cu TVA inclus la 143.96 lei/mc cu TVA inclus. 

 

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

57/2019.  

Având în vedere solicitarea nr. 656/16.12.2019, înregistrată la Primăria oraşului Huedin sub nr.  

11290/17.12.2019  înaintată de către SC BISSDOG SRL, prin care operatorul solicită majorarea tarifului 

pentru colectarea deşeului menajer de la 10.25 lei/persoană/lună cu TVA la 10.91 lei/persoană/lună cu 

TVA pentru persoane fizice, respectiv agenţii economici de la 123.14 lei/mc cu TVA inclus la 143.96 

lei/mc cu TVA inclus. 

 Tinand seama de referatul nr. 11291/17.12.2019  înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei 

orasului Huedin.  

 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. 

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11404/18.12.2019 inaintat de primar si avizat de comisia  

pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 19.12.2019. 

  Luand act de prevederile art.15, alin.1, pct.c din Ordinul ANRSC nr. 109/2017 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor, 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 A R A S T E  

Art. 1.Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere percepuse de SC 

BISSDOG SRL cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș – operatorul Serviciului de Salubrizare 

al orașului Huedin, începând cu 01.01.2020, astfel : 

    Tarif actual Tarif solicitat 

Persoane fizice  

8.62 lei/persoană/lună +TVA = 

 10.25   lei/persoană/lună 

 

9.17 lei/persoană/lună +TVA = 

10.91  lei/persoană/lună 

Persoane 

juridice 

 

103.48 lei/mc + TVA =  

123.14  lei/persoană/lună 

 

120.98 lei-mc+ TVA=  

143.96  lei/persoană/lună 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC BISSDOG SRL,  

Compartimentul Dezvoltare Durabilă și Comunicare și  Direcția economică din cadrul Primăriei  orașului 

Huedin.  

Nr.194/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenti:    1 

        Votat pentru:   14 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


