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

 H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a serviciului de salubrizare nr.

nr.4120/25.04.2018,  incheiat  cu SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, respectiv majorare tarif   servicii
salubrizare

Având în vedere adresa nr. 4055/17.04.2019 înaintata de catre Primaria orașului Huedin către  SC
SYLEVY SALUBRISERV SRL, respectiv răspunsul operatorului nr. 275/18.04.2019 înregistrat sub nr.
4147/19.04.2019.

Tinand seama de  referatul nr.4236/23.04.2019 înaintat de insp. Dezsi Norbert prin care propune
aprobarea prelungirii prin act aditional al contractului nr.4120/25.04.2018, incheiat cu SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL, (contract care isi inceteaza aplicabilitatea la  data de  30.04.2019), pe o perioada de
6 luni,  respectiv majorarea tarifului pentru colectarea deşeului menajer începând cu incepand cu data de
01.05.2019, astfel : - tariful pentru persoane fizice  12 lei/lună/persoană  cu TVA inclus, tariful pentru
persoane juridice 120 lei/mc., cu TVA inclus.

Luand in considerare referatul nr. 4267/ 23.04.2019 inaintat de insp. Boca Paula privind aprobarea
majorarii tarifelor pentru colectarea deşeului menajer începând cu incepand cu data de 01.05.2019 si luand
in considerare documentatia de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile
specifice de salubrizare pentru orasul Huedin, în cf. cu Ordinul ANRSC 109/2007 si a memoriului tehnico
– justificativ depus de operator (Anexa nr. 1 – propunere tarif, Anexa 2 – memoriu tehnico – economic,
Anexa 3 – fisa de fundamentare).

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 4268/23.04.2019 inaintat de  primar și avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 24.04.2019.

Potrivit  prevederilor  art. 7, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a
orasului Huedin nr. 4120/25.04.2018, .art. 17, alin. 1, lit.h  din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată cu mofdificarile la zi, art. 6 coroborat cu art.8 din Ordinul ANRSC 109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,  a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct.
14, art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

 H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă prelungirea prin act aditional, pentru o perioada de 6 luni, respecitv din data de

01.05.2019 pana la 30.11.2019 a Contractului de delegare a serviciului de salubrizare nr.

nr.4120/25.04.2018, încheiat cu SC SYLEVY SALUBRISERV SRL.

Art.2. Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de către SC SYLEVY

SALUBRISERV SRL în orașul Huedin, începând cu data de 01.05.2019, astfel:

-   tariful pentru persoane fizice  12 lei/lună/persoană cu TVA inclus.

-   tariful pentru persoane juridice 120 lei/mc., cu TVA inclus.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Biroul Achizitii Publice ,

Directia economica din cadrul Primăriei Huedin si  SC SYLEVY SALUBRISERV SRL.

Nr.69/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

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


