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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind încetarea înainte de termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea

deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.3428/07 iulie 2016, prin care

Primarul oraşului Valea lui Mihai propune adoptarea unei hotărâri privind încetarea înainte
de termen a Contractului de prestări servicii privind gospodărirea deşeurilor menajere în
oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000, încheiat între Primăria Oraşului Valea lui Mihai şi
S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei, judeţul Satu Mare, cu acordul părţilor, ca urmare a
închiderii depozitului de deşeuri din oraşul Valea lui Mihai şi Raportul de specialitate la
proiectul de hotărâre, nr.3427/07 iulie 2016,

- prevederile Cap. IX, alin.(3), lit. b. din Contractul de prestări servicii
nr.425/2000, în baza cărora s-a întocmit Minuta înregistrată sub nr.3344/04 iulie 2016,

- Hotărârea reprezentantului asociatului S.C. FLORISAL S.A. Satu Mare din
cadrul S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei, înregistrată sub nr.3345/04 iulie 2016, prin
care își exprimă acordul asupra încetării Contractului de prestări servicii nr.425/2000, prin
acordul părţilor, fără nici o pretenţie între părţi,

În baza art.36 alin.(5) lit. a, alin. (6) lit. a, pct.14, art.45 şi art.115 alin.(l) 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: Încetarea, cu data prezentei hotărâri, a Contractului de prestări servicii
privind gospodărirea deşeurilor menajere în oraşul Valea lui Mihai, nr.425/2000, încheiat
între Primăria Oraşului Valea lui Mihai şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei, judeţul
Satu Mare, încetare intervenită înainte de termen ca urmare a acordului părţilor, fără nici o
pretenţie prezentă sau viitoare, materială sau de altă natură una faţă de cealaltă cu privire la
drepturile şi obligaţiile ce ar putea reieşi din contractul menţionat mai sus.
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Art.2: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai să semneze Acordul
de încetare a Contractului de prestări servicii nr.425/2000, prevăzut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Încetarea Contractului de închiriere spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă,
nr.2458/2010, prelungit cu Actul adiţional nr.1/2015, încheiat între Oraşul Valea lui Mihai
şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei, cu începere de la data de 01 septembrie 2016.

Art.4: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
- Primarul oraşului Valea lui Mihai,
- S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

Oraşului Valea lui Mihai
- Serviciul întreținere patrimoniu, spații verzi şi protecţia mediului din aparatul

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Turucz Maria

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.14 din 08 iulie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 13 voturi PENTRU

- 4 ABŢINERI *

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului
Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”



3

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR ANEXĂ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI la Hotărârea nr.14/08 iulie 2016
VALEA LUI MIHAI

ACORD DE ÎNCETARE
A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII, Nr.425/2000

Art.1: PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, judeţul
Bihor, CIF:4650570, reprezentat prin dl. NYAKÓ IOZSEF - Primar al Oraşului Valea lui
Mihai, pe de o parte, în calitate de comitent,
Şi
1.2. S.C. BIO FLORISAL S.R.L. CIF:  RO 10758240 cu sediul în Municipiul Carei str.
Iuliu Maniu nr.21 judeţul Satu Mare, reprezentată prin dl. PUŞCAŞ VASILE, având
funcţia de Director General, pe de altă parte, în calitate de prestator,

Art.2: Părţile au convenit de comun acord încetarea Contractului de prestări servicii
nr.425/2000, începând cu data de 08 iulie 2016.

Art.3: Părţile declară că, la data semnării prezentului acord, nu există datorii şi/sau alte
datorii neachitate şi părţile nu mai au nici o altă pretenție prezentă sau viitoare, materială
sau de altă natură una faţă de cealaltă cu privire la drepturile şi obligaţiile ce ar reieşi din
contractul menţionat mai sus.

Prezentul acord a fost semnat de ambele părţi, astăzi _____________, în 2 (două)
exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI S.C. BIO FLORISAL S.R.L.
prin PRIMAR, prin Director General
Nyakó Iozsef Puşcaş Vasile


