ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art.1 lit.c din HCL nr. 96/2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere necesitatea modificării art.1, lit.c, din H.C.L nr. 96/2014 privind înlocuiorea d.lui Tămaș Dorin
consiler primar, ca membru de rezerva al comisiei de evaluare a ofertelor în derularea procedurii de licitatie publică
deschisă și de negociere directă in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termică în orașul Huedin, urmare a demisiei din aceasta funcție, și luând în considerare referatul
nr. 9054/2014 înaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul Primăriei Huedin.
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.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9067/2014 inaintat de primar și avizat de comisia pentru activitati
economico – financiare la ședința din data de 24.11.2014.
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.

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă modificarea art.1 lit.c din Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2014 și desemnarea
d.lui Consilier Lung Ioan în locul d.lui Tămaș Dorin, ca membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor
în derularea procedurii de licitație publică deschisă și de negociere directă în vederea atribuirii Contractului
de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în orașul Huedin.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din cadrul Primăriei
Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
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