
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie 

termică din oraşul Huedin, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului dar şi Aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică, a oraşului Huedin, către operatortul SC SALUBRITERM SERV SRL. 

 

            Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 13.10.2020 

            Având în vedere referatul nr. 7810/09.10.2020 inaintat de  Boca Paula, inspector clasa I grad profesional 

principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă şi Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate 

al primarului orașului Huedin, prin care propune aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a 

serviciului public de alimentare cu energie termică din oraşul Huedin, a Caietului de sarcini, precum și a 

proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului dar şi Aprobarea atribuirii contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, a oraşului Huedin, către operatortul SC 

SALUBRITERM SERV SRL. 

Tinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.104/12.08.2020 privind aprobarea rezilierii contractului 

de delegare a gestiunii nr. 720/30.01.2015 cu Paulownia Greene Internațional SRL și Hotărârea Consiliului 

Local nr. 79/2020, prin care sa aprobat înfiinţarea SALUBRITERM SERV SRL, având unic asociat Unitatea 

Administrativ Teritorială ORAŞUL HUEDIN. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7838/12.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 13.10.2020.                       

 În conformitate cu prevederile art.1, art.8, lit.i, art. 22, alin. 3, 4, art.23, alin.1, lit a,  art.28, alin. 2  

art.29. alin.11, lit.m, din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006 a 

Serviciilor de salubrizare a localităților, Ordinul A.N.R.S.C nr. 91/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru 

a serviciului de salubrizare a localităților, art. 10, art.11 din Legea nr. 325/2006 a seriviciului public de 

alimentare  cu energie termica, Legea  nr.31/1990. 

Ținând seama de prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin.7, lit.n, art. 154, alin. 1, art.196, alin.1, lit.a , 

art.590, 591 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind „Stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului 

public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Oraşului Huedin, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă  Caietul de sarcini, coform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art.3. Se aprobă  proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem 

centralizat cu energie termică a Oraşului Huedin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică, a oraşului Huedin, către operatortul SC SALUBRITERM SERV SRL,  având CUI 43156365 şi 

înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul J12/3222/08.10.2020, cu sediul în loc. Huedin, oraş Huedin, 

strada Horea nr. 1 judeţul Cluj. 

Art.5. Mandatarea primarului orașului Huedin Dr. Mircea Moroșan pentru semnarea Contractului  de 

delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu energie termică, cu SC Salubriterm Serv SRL. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul  Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare și Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.129/13.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenti:    2 

        Consilieri care nu au votat   1  

        Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș – Fekete Maria                             Cozea Dan 


