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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 92 

din 13 iunie 2017 
privind modificarea Hotărârii nr. 90/2017 

 
 

Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru ordinară din data de 
13.06.2017;  

 
În conformitate cu prevederile :  
 
- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Legea nr. 101 / 2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al pupulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016; 

- Ordinul 22 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.   

 
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 4082 din 06.06.2017 al Biroului buget finanţe;  

  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 
115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu 
modificările şi completările  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 

 
Art.1. Se modifică art. 1 din H.C.L. 90/2017, privind perioada contractuală de la 4 ani la 2 ani. 
Art. 2. Se aprobă valoarea estimată a contractului conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 3. Clauzele contrare prezentei hotărâri îşi încetează valabilitatea. 
Art. 4. Se mandatează Primarul Comunei Tureni, judetul Cluj, să efectueze lucrările necesare 

pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari şi să semneze contractul de concesiune cu 
câştigătorul licitaţiei.  
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Art. 5. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul 

prevăzut de lege către:            
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MUREŞAN DANIEL                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0       
                            „ Abţineri ”                =          0 
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Anexa 1 la HCL 92/13.06.2017 
 

NOTA  

privind estimarea valorii contractului aferent concesiunii de Delegarea gestiunii Serviciului 

public de salubrizare in Comuna Tureni 

 

 
 

 
 

Primaria Tureni doreste demararea unei proceduri de licitatie deschisa in urma careia sa paota 
atribui un contract de concesiune prin care sa poata fi delegate serviicile de salubizare necesare in 
comuna.  
 Prin studiul de fundamentare s-a  concluzionat ca acesta delegare poate fi facuta prin atribuirea 
unui contract de concesiune de servicii in conditiile impuse de Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile 
publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016,.  
 Durata acestei concesiuni uremaza a fi de aproximativ 4 ani. Aceasta durata este stric 
conditionata de definitivarea sistemului regional Integrat de Management al deseurilor, derulat de ADI 
Eco Metropolitan, asociatia in care Comuna Tureni este mebru, si va beneficia de serviciile integrate 
de management al deseurilor. Termenul estimat , la acest moment , de definitivare al acestui proiect 
este de 4 ani.  
 Din estimarile Primariei Tureni au fost stabilite urmatorele conditii financiare: 
 
Plata serivciilor se va face de catre locuitorii comunei. Tariful maxim aplicat pentru aceste servicii nu 
poate depasi pentru persoane fizice – 11 lei/persoana/lună la care se adaugă TVA, pentru persoanele 
juridice şi instituţii –90 lei/mc/luna la care se adaugă TVA. Din studiu de oportunitate rezulta ca in 
jurul acestei valori, un operator economic ar putea sa isi asigure costurile de functionare si minimul 
necesar de profit.  
Valoarea estimata a contractului este dupa cum urmeza 
1700 locuitori x 11 lei/pers = 18.700 lei/comuna /luna x 12 luni= 224.400 x 2 ani = 448.800 lei fara 

TVA  
Persoane juridice 30 mc/luna x 90/lei/mc = 2.700 lei/luna x 12 = 32.400 lei/ an x 2 ani = 64.800 lei fără 
TVA 
Echivalentul a  513.600 lei fără TVA – 112.495,89  euro la cursul din 06.06.2017 de 4.5655 lei/euro.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MUREŞAN DANIEL                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 


