ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 88/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2014.
Având în vedere adresa Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice, Agenția Teritorială Nord Vest nr. 212361 din 11.06.2014, prin care se solicită modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 88/30.05.2014 prin care s-a aprobat formarea comisiei de evaluare privind Procedura
privind organizarea, derularea și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
cu energie termică al orașului Huedin, în sesnul constituirii unei comisii formată dintr-un număr impar precum și
desemnarea unor membrii de rezervă.
Ținând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 privind rezilierea contractului de furnizare a energiei
termice și organizarea în condițiile legii a licitatiei pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică și asigurarea continuității Serviciului Public de Termie al
Orașului Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4749/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 20.06.2014.
Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Legea serviciilor comunitare de utilitate publică, cu
modificările și completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru privind
organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități
publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, Ordinul nr. 91/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termică cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al Serviciului public de
alimentare cu energie termică cu modificările și complectările ulterioare, respectiv referatul nr.
4720/19.06.2014 înaintat de compartimentul de gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Orașului
Huedin.
Luând în considerare prevederile art.1, alin.2, lit.d, art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1, 3 ,
art. 9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, , art.24, alin.2, art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice.
Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crișul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 55, alin. 1,
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L nr. 88/30.05.2014 prin care s-a aprobat formarea comisiei
de evaluare privind procedura de organizare, derulare și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică al orașului Huedin, în sensul constituirii unei comisii formată
dintr-un număr impar precum și desemnarea unor membrii de rezervă, astfel:
A. Comisia de evaluare a ofertelor în derularea procedurii de licitație publică deschisă și de negociere
directă:
Czondi Eugen - resp. achiziții publice
membru
Pandrea Rodica – dir. economic
membru
Handraluca Mircea insp.comercial
membru
Danciu Florin cons.juridic
membru
Oros Iuliu – resp. U.A.T
membru
B. Se desemnează ca președinte al comisiei de evaluare a ofertelor în derularea procedurii de licitație
publică deschisă și de negociere directă dl. Czondi Eugen, și secretar dl. Handraluca Mircea.
C. Se desemnează ca membrii de rezervă ai comisiei de evaluare al ofertelor în derularea procedurii de
licitație publică deschisă și de negociere directă:
Dezsi Norbet - consilier primar
membru
Tămaș Dorin - consilier primar
membru
Todea Zorica – contabilă
membru
Nistor Spiru
- resp. Protectie Civilă
membru
Sinko Zoltan - tehnician
membru
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 96/25.06.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenți:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă,
Buzaș Istvan
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
LS........................................

