R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al orasului Huedin, Caietul de
sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului
de salubrizare a orasului Huedin, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor
fluxuri speciale de deseuri.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Având în vedere referatul nr. 7405/ 19.08.2019 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei
Huedin, prin care se propune aprobareas Regulamentului Serviciului de Salubrizare al orasului Huedin,
Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a
Serviciului de salubrizare a orasului Huedin, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si
a unor fluxuri speciale de deseuri.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7414/19.08.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 19.08.2019.
Luând în considerare prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si
a deseurilor de ambalaje, OUG.nr. 196/2005 privind Fondul de mediu aprobata prin Legea nr. 31/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
H O TARAS T E
Art. 1 Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Oraşului Huedin, conform anexei la
prezenta hotarare.
Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de salubrizare a orașului
Huedin, şi anexele acestuia.
Art.3 Se aprobă modelul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii
componente a Serviciului de salubrizare a Oraşului Huedin, respectiv de colectare și transport al
deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Achizitii
Publice din cadrul Primariei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Farkaș Marius
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Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Dan COZEA

