R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind modificarea prin încheierea unui act aditional în vederea constituirii garanţiei de bună

execuţie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit
din România sau de o societate de asigurări, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, încheiat cu SC
BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 17.02.2020.
Ținând seama de prevederile Contractului de de delegare a gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, încheiat cu SC BISSDOG SRL,
cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș.
Având în vedere referatul nr. 1443/14.02.2020 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei
Huedin, privind modificarea prin încheierea unui act aditional în vederea constituirii garanţiei de

bună execuţie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de
credit din România sau de o societate de asigurări, a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, încheiat
cu SC BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș.
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.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1456/14.02.2020, înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 17.02.2020.
In baza prevederilor 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.40, alin.1, art. 41 din H.G nr.395/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de
achiziție publică/Acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 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 OTARASTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 11 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, încheiat cu SC
BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș, având urmărorul cuprins:

,,Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituţie de credit din România sau de o societate de asigurări, pe toată
perioada contractuală în condiţiile legii, şi devine anexă la contract” .

Art. 2. Se aprobă introducerea art. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune Nr. 9800 din 31.10.2019 încheiat cu SC
BISSDOG SRL, având urmărorul cuprins:

,, Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului în limita prejudiciului creat, în cazul în care
contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica
pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile
care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în
cauză raportat la restul rămas de executat“ .
Art. 3. Se aprobă modificarea art. 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune Nr. 9800 din 31.10.2019 încheiat cu SC
BISSDOG SRL, având urmărorul cuprins:

,,Garanţia de bună execuţie trebuie să garanteze îndeplinirea corectă a obligaţiilor contractuale
ale asiguratului şi acoperirea pierderilor înregistrate de beneficiar, survenite ca urmare a
producerii în perioada asigurată, a riscurilor asigurate, pe care asiguratul nu le poate acoperi la
data solicitării de plată a despăgubirii transmisă de beneficiar.,,
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC BISSDOG SRL, și
Directia economică din cadrul Primariei orașului Huedin.
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