PROIECT
H O T A R A R E A N R. ___ __
din ______ martie 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”
Consiliul Local al comunei Cuzdrioara, întrunit în şedinţa ordinară a lunii martie;
Analizând proiectul de hotărâre 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”, proiect din iniţiativa primarului;
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Cuzdrioara nr. ..;
 Raportul compartimentului de specialitate nr. ..;
 Raportul comisiilor de specialitate;
 Hotărârea nr. 12/14.05.2009 privind aprobarea participării comunei Cuzdrioara la înfiinţarea „Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj”;
 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;
Luând în considerare prevederile:
 art. 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;
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cuzdrioara, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 29/30.09.2016;
În conformitate cu prevederile:
 art. 11, art. 12, art. 36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. 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;
În temeiul prevederilor 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;
hotărăşte:
Art.1 (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii
activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj, cuprins în anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă 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 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 29.07.2010 privind aprobarea unor măsuri de funcționare
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 3 ”Documentul de poziție”, se modifică după cum urmează:
a) Alineatele (3) și (4) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Consiliul Județean Cluj, prin intermediul UIP și a serviciului de specialitate, va iniția și va derula procedura
de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:
a) Contractelor de lucrări pentru construirea CMID, construirea stațiilor de transfer, precum și închiderea
depozitelor urbane neconforme.

b) Contractelor de achiziție publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
c) Contractul de delegare a activităților de salubrizare aferente operării CMID”
(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare,
inclusiv operarea stațiilor de transfer, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI Eco-Metropolitan Cluj, în
numele și pe seama UAT implicate.”
b) Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura
de achiziție publica:
a) operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural pana Ia CMID. Aceștia vor fi
denumiți în continuare Operatori de Colectare și Transport (operator CT).
b)un operator pentru exploatarea CMID, denumit in continuare Operator CMID (orice referire la operator TTPD se
va considera ca fiind la Operator CMID).”
c) ) Lit. c) și d) ale alineatului (1) din articolul 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„c) Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de
exploatare și operare a CMID.
d) Toate UAT-urile prin ADI Eco-Metropolitan Cluj, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile
de colectare a deșeurilor și de transport a acestora până la CMID, inclusiv pentru operarea instalațiilor de colectare și
transfer.”
d) Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare din cadrul CMID, care urmează să fie plătite de operatorii
CT către operatorul CMID, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj cu respectarea principiilor prevăzute
în articolele 15-16.
(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, tarifele inițiale, precum și
ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat din zona de operare, pentru raza sa de
competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba tarifele propuse, dacă acestea respectă condițiile
prevăzute în prezentul Acord și politica tarifară stabilită de ADI Eco-Metropolitan Cluj.
(3) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare
determinată, ADI ECO-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativteritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic, doar unitățile administrativ-teritoriale pe
teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul să voteze hotărârea ADI Eco-Metropolitan Cluj de fixare a tarifului.”
e) Anexa nr. 2 - "Schema funcțională a sistemului de contracte și tarife" din Documentul de poziție se
modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Modificarea Documentului de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cuzdrioara
nr. 23 din 29.07.2010 se face în scris, prin încheierea unui act aditional.
Art.3 (1) Se mandatează domnul Rus Simion-Casian, primar al Comunei Cuzdrioara - în calitate de
reprezentat al Comunei Cuzdrioara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau
în lipsa acestuia domnul Retegan Simion – în calitate de viceprimar al Comunei Cuzdrioara -, să voteze aprobarea
documentelor precizate la articolul 1, cuprinse în anexele nr. 1- 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează domnul Rus Simion-Casian, primar al Comunei Cuzdrioara - în calitate de reprezentat al
Comunei Cuzdrioara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj -, sau în lipsa
acestuia domnul Retegan Simion – în calitate de viceprimar al Comunei Cuzdrioara -, să semneze, în numele și pe seama
Comunei Cuzdrioara, Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Cuzdrioara nr. 23 din 29.07.2010.
(3) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze
eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) (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.
(4) 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 alin. (3) din
prezenta hotărâre.

Art.4 La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 23/29.05.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
fundamentarea soluției optime de delegare a Serviciului de colectare și transport al deșeurilor în Județul Cluj și

mandatarea d-lui Rus Simion Casian pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EcoMetropolitan Cluj;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.05.2014 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
Salubrizare și mandatarea d-lui Rus Simion Casian pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 23/07.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini, Studiului de
oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale în judeţul Cluj şi Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj;
d) orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.
Art.5 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Cuzdrioara,
domnul Rus Simion-Casian, reprezentatul Comunei Cuzdrioara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOMETROPOLITAN Cluj.
Art.6 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48 alin. (2), art. 49 alin. (1) şi
ale art. 117 lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj;
 Primarului comunei Cuzdrioara;
 reprezentatului Comunei Cuzdrioara în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOMETROPOLITAN Cluj.

PROIECT
H O T A R A R E A N R. ___ __
din ______ martie 2019
privind aprobare creare acces nou şi realizare branşamente/racorduri la reţelele edilitare a obiectivului
casă de locuit P+1E amplasată în loc. Mănăşturel, nr. 118, com. Cuzdrioara, jud. Cluj
Consiliul Local al comunei Cuzdrioara, întrunit în şedinţa ordinară a lunii martie;
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobare creare acces nou şi realizare branşamente/racorduri la
reţelele edilitare a obiectivului casă de locuit P+1E amplasată în loc. Mănăşturel, nr. 118, com. Cuzdrioara, jud. Cluj,
proiect din iniţiativa primarului;
Ca urmare a cererii adresate de Farcaş Alexandru, înregistrată la Primăria comunei Cuzdrioara cu nr.
1529/20.03.2019;
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Cuzdrioara nr. ..;
 Raportul compartimentului de specialitate nr. ..;
 Raportul comisiilor de specialitate;
 Certificatul de urbanism nr. 616/20.06.2018 emis de Consiliul Judeţean Cluj;
În conformitate cu prevederile:
 art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (5) lit. c) şi alin. (6) lit. a), pct. 14 şi art. 120 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Aprobă execuţia lucrărilor pe domeniul public – creare acces nou şi realizare branşamente/racorduri la
reţelele edilitare în zona străzii, pentru casa de locuit P+1E amplasată în loc. Mănăşturel, nr. 118, com. Cuzdrioara, jud.
Cluj, beneficiar Farcaş Alexandru, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Mora Ştefan nr. 8, bl. A1, ap. 25, jud. Cluj.
Art.2 Lucrările vor fi executate cu respectarea următoarelor condiţii:
- se interzice obstrucţionarea traficului pe drumurile publice în timpul realizării lucrărilor;
- la terminarea lucrărilor, terenurile vor fi eliberate de materialele şi dotările necesare în timpul execuţiei şi
readuse la starea de folosinţă iniţială.
Art.3

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Cuzdrioara.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48 alin. (2), art. 49 alin. (1) şi
ale art. 117 lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, actualizată:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj;
 Primarului comunei Cuzdrioara;
 d-lui Farcaş Alexandru.

