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

H O T Ă R Â R E
 privind modificarea Anexi 1 la Caietul de sarcini al Serviciului de Salubrizare a localităţi

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 3078/22.03.2019 înaintat de insp. Boca Paula  din cadrul Primăriei

orașului Huedin, prin care se propune aprobarea modificării şi introducerii unor noi indicatori  în

Caietul de sarcini, în Contractul  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.

4120/25.04.2018 cu SYLEVY SALUBRISERV şi în Regulamentul Serviciului de salubrizare a

localității .

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3151/25.03.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 25.03.2019

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 art.17, alin.1, lit.d din Legea nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor, republicata 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, cu modificarile la zi,

     H O T Ă R Ă Ș T E

  Art.1.  Se aprobă Modificarea Anexi 1 la Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al

localităţi astfel:

a)Modificarea valorii indicatorului existent în caietul de sarcini la punctul 1.4.1.,,Deşeuri

reciclabile colectate separat, inclusiv deşeuri de ambalaje de la 15% la 40 %.

b) Adăugarea indicatorului ,,Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj

din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). - valoare indicator 75 %,,

c) Adăugarea indicatorului ,,Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă

trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală  de deșeuri acceptată la instalația de

tratare mecano- biologică ,,– valoare indicator 3%

Art.2. Se aprobă  modificarea Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de

salubrizare a orasului Huedin nr. 4120/25.04.2018 incheiat cu SC SYLEVY SALUBRISERV

SRL prin  Introducerea a unui număr de încă 3 indicatori de performanţăv  astfel :

a),,Deşeuri reciclabile colectate separat, inclusiv deşeuri de ambalaje,,-valoare indicator

40% b),,Cantitatea totală  de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală  de

deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). - valoare indicator 75 %,,

c),,Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare

ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano- biologică ,,–

valoare indicator 3%



Art.3. Se aproba modificarea Regulamentului  serviciului de salubrizare al oraşului

Huedin, aprobat prin  H.C.L 100/30.09.2016  prin Introducerea a unui număr de încă 3 indicatori

de performanţă astfel:

a),,Deşeuri reciclabile colectate separat, inclusiv deşeuri de ambalaje,,-valoare indicator

40% b),,Cantitatea totală  de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală  de

deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). - valoare indicator 75 %,,

c),,Cantitatea totală  de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă  trimise anual la reciclare ca

procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano- biologică ,,–

valoare indicator 3%

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Nr. 36/29.03.2019
                                                             Consilieri total:        15

                                                                                     Consilieri prezenti: 13
  Consilieri absenti:          2
  Votat pentru:        13

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


