
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
               

                                         H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 92/13.07.2020, în sensul aprobării unui 

nou model a Contractului pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, în 

orașul Huedin, 
 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020. 

 Având în vedere adresa A.N.R.S.C  București nr. 811910/20.08.2020, privind Contractul de delgare a 

gestiunii serviciului de iluminat public al orașului Huedin. 

  Tinând seama de referatul nr. 7231/21.09.2020 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei Huedin, 

privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 92/13.07.2020, al Contractului de delegare a 

serviciului de iluminat public pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, în 

oraşul Huedin nr. 5199/16,07,2020, încheiat cu SC ELECTRIC LINE SRL. 

Ținând seama de prevederile art, 1 alin.(2) lit.f), art.22, alin.(2) lit.b) și art.29 -32 din Legea nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  art.1, 

alin.1, art. 16, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, H.G nr. 717/2008 pentru 

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 

comuntare de utilități publice și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 

utilități publice, Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de iluminat 

public  Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public. 

Avand in vedere proiectu lde hotărâre nr. 7235/21.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia de 

munca si protective sociala la ședința din data de 21.09.2020. 

Luând în considerare prevederile art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.n, art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

      H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1 . Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 92/13.07.2020, în sensul 

aprobării unui nou model a Contractului pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 

public, în orașul Huedin, conform anexelor 1, 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul Dezvoltare durabila si 

comunicare si Directia economica din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 124/24.09.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              14 

        Consilieri absenți:    1  

                    Votat pentru:   14 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


