
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

     

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat în Oraşul Huedin nr.7899/ 14.10.2020. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020 

Având în vedere referatul nr. 8085/21.10.2020 înaintat 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 Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Oraşul Huedin nr.7899/ 14.10.2020. 

              Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.129/13.10.2020 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate, a modalităţii de gestiune a Serviciului public de alimentare cu energie termică din oraşul Huedin, a 

Caietului de sarcini, precum şi a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului; 

 Hotărârea nr. 84/30.05.2014 a Consiliului local al oraşului Huedin privind aprobarea Regulamentului 

serviciului public de alimentare cu energie termică din oraşul Huedin. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8085/21.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.10.2020.  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 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, Ordinul A.N.R.S.C nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului public 

de alimentare cu energie termică, Legea nr. 325/2006 a seriviciului public de alimentare  cu energie termică, 

Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică 

furnizată populației prin sisteme centralizate. 

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  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică 

în sistem centralizat în Oraşul Huedin nr.7899/ 14.10.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul  Dezvoltare 

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

 

Nr.131/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3 

        Consilieri care nu au votat:   1  

        Votat pentru:   11 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


