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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea amendamentelor la Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul
serviciului de salubrizare şi modelul contractului de delegare prin concesiune a unor activități
componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa Consiliului Județean nr. 22231/19.06.2019, și adresa Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară  ECO – METROPOLITAN Cluj nr. 378/18.06.2019, înregistrată  sub
nr.5869/19.06.2019, prin care solicită  aprobarea amendamentelor la Studiu de oportunitate, Caiet de
sarcini,  Regulamentul serviciului de salubrizare şi modelul contractului de delegare prin concesiune a
unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport
al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor
de transfer, în vederea demarării procedurii de licitaţie publică pentru delegarea serviciului de colectare şi
transport al deşeurilor în judeţul Cluj.

Tinând seama de referatul nr.5898/20.06.2019, înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei
orașului Huedin.

Luand in considerare  prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local Huedin nr.44/27.03.2009, privind asocierea orașului Huedin la ADI
ECO METROPOLITAN.

- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;

– Hotărârii Consiliul Local al Orașului Huedin nr.34/29.03.2019 privind aprobarea stabilirii
unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în
cadrul Proiectului ,, Sistem de management integrat al Deșeurilor în Judetul Cluj, prin care au
fost aprobate Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii
activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în
anexa nr. 1 din hotărâre, Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj, cuprins în
anexa nr. 2 din hotărâre, Caietul de sarcini și Modelul contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de
colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și
operarea și administrarea Stațiilor de transfer, cuprinse în anexa nr. 3 și 4 din hotărâre.

            Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5923/21.06.2019 înaintat de primar și avizat de
comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data
de 24.06.2019.

Luând în considerare prevederileart. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale
art. 59, ale art. 61 - 62 și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile :

· art. 11, ale art. 12 şi ale art. 36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

· Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;

· Ordonanței de urgență a Guvernului privind nr. 74/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind



modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 39-41, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În  temeiul  drepturilor  conferite  prin  art.  45  alin.  (1)  şi  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    H O T A R A S T E

Art. 1.(1) Se aproba modificările la Studiul de oportunitate privind fundamentarea

deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor

municipale în județul Cluj, menționate la pct. A din documentul denumit ”Amendamente la

documentația de atribuire înaintată pentru aprobare către UAT-uri” cuprins în anexa nr. 1 care

face parte integrantă din prezenta hotărâre. Studiul de oportunitate privind fundamentarea

deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor

municipale în județul Cluj actualizat astfel aprobat este cuprins în anexa nr. 2 care face parte

integrantă din prezentul proiect de hotarare.

(2). Se aproba modificarile la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj,

menționate la pct. B din documentul denumit ”Amendamente la documentația de atribuire

înaintată  pentru aprobare către UAT-uri” cuprins în anexa nr.  1 care face parte integrantă  din

prezenta hotărâre. Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj actualizat astfel

aprobat este cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

(3). Se aproba  modificarile la Caietul de sarcini menționate la pct. C din documentul

denumit ”Amendamente la documentația de atribuire înaintată  pentru aprobare către UAT-uri”

cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Caietul de sarciniactualizat

astfel aprobat este cuprins în anexa nr. 4 care face parte integrantă  din prezentul proiect de

hotarare.

(4). Se  aproba  modificarile  la  Modelul  contractului  de  delegare  prin  concesiune  a

gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de

colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și

operarea  și  administrarea  Stațiilor  de  transfer,  menționate  la  pct.  D din  documentul  denumit

”Amendamente la documentația de atribuire înaintată pentru aprobare către UAT-uri” cuprins în

anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Modelul contractului de delegare prin

concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj,

respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri,



precum și operarea și administrarea Stațiilor de transferactualizat astfel aprobat este cuprins în

anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

(5). Se aproba modificarile la Formularele care fac parte din documentația de atribuire,

menționate la pct. E din documentul denumit ”Amendamente la documentația de atribuire

înaintată  pentru aprobare către UAT-uri” cuprins în anexa nr.  1 care face parte integrantă  din

prezenta hotărâre.Formularele actualizate astfel aprobatesunt cuprinse în anexa nr. 6 care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Hotărârea Consiliului Local nr 34/29.03.2019 pentru stabilirea unor măsuri

privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul

Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, se modifică în mod

corespunzător.

Art. 3. (1) Se mandatează  Domnul Morosan Mircea primar al Orașului Huedin - în

calitate de reprezentat al Orașului Huedin în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau în lipsa acestuia/acestuia doamna Buzas Fekete Maria –în

calitate de viceprimar, să voteze aprobarea modificărilor la documentația de atribuire, precizate la

articolul 1, precum și a documentelor actualizate, parte din documentația de atribuire, cuprinse în

anexele nr. 2- 6 la prezentul proiect de hotarare.

(2) Se mandatează  directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO-

METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1

(caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea

Naţională  a  Achiziţiilor  Publice  și/sau  Autoritatea  de  Management,  în  limitele  pe  care  le

presupune verificarea.

(3) Se mandatează  directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO-

METROPOLITAN Cluj să  desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport și

transfer la care se referă documentele aprobate conform art.1 din prezentul proiect de hotarare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din cadrul

Primăriei Orașului Huedin.

Nr.91/ 28.06.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 15

     Votat pentru:        15

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
LS………………………


