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R O M Â N I A 

JUDEŢUL CLUJ 

A.D.I. ECO-METROPOLITAN CLUJ 

 

H O T Ă R Â R E A   N R.   4  

din 24.08.2022 

privind aprobarea atribuirii şi încheierii Contractului privind delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv 

de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, 

precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer  - lotul 1- Zona 1 Cluj şi Zona 2 

Huedin 

 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;  

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și 

completările ulterioare 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și 

completările ulterioare 

- Nota de fundamentare nr. 1060 din 18.08.2022 a aparatului tehnic ADI ECO-METROPOLITAN 

CLUJ privind atribuirea şi încheierea Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii 

unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi 

transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și 

administrarea stațiilor de transfer  - lotul 1 Zona 1 Cluj şi Zona 2 Huedin 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. l) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea şi încheierea contractului privind delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în Județul Cluj, respectiv de 

colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și 

operarea și administrarea stațiilor de transfer, pentru lotul 1 - Zona 1 Cluj şi Zona 2 Huedin, în 
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urma licitaţiei deschise iniţiată prin anunţul de participare nr. PC1001368/22.09.2019, cu 

societatea Supercom S.A, în forma prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.  Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei, dl. Mînzat Marius Dorel, pentru semnarea 

Contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 

serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor 

municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de 

transfer  - lotul 1 - Zona 1 Cluj şi Zona 2 Huedin, pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

ECO-METROPOLITAN CLUJ, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre 

care au calitatea de Delegatar pentru lotul 1. Preşedintele Asociaţiei îşi va putea substitui o altă 

persoană pentru semnarea Contractului în măsura în care din motive obiective nu va putea aduce 

la îndeplinire această atribuţie. 

 

 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor Asociaţilor prin  afişare pe site-ul 

Asociaţiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


