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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007

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 al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 2765/25 mai

2016 şi Raportul de specialitate al Serviciului de alimentare cu apă a oraşului, nr.2766/25
mai 2016, prin care se propune aprobarea unui act adiţional la Contractul nr. 4162/05
noiembrie 2007 având ca obiect „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate
şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” în cadrul  subprogramului:
Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor, la
proiectul de hotărâre iniţiat în baza adresei înregistrată sub nr.85/2016 (înregistrată sub
nr.2759/25 mai 2016) a S.C. KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI SRL
Debrecen, Sucursala Oradea, în calitate de executant al lucrării, cu referire la modificarea
termenului de execuţie a lucrărilor,

- pct.6 – Durata contractului - din Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie
2007 privind „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor uzate şi tratare a apei
potabile al oraşului Valea lui Mihai” în cadrul  subprogramului: Îmbunătăţirea
infrastructurii de apă şi apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor

- pct. C – Diverse, alin. (2) din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 44/2007, potrivit căruia: „Recepţia
finală se va face după ce staţia de epurare nou executată va funcţiona 3 luni sub
supraveghere şi pe cheltuiala executantului.”

În baza art.36 alin.(4) lit. e, şi f,  art.45 alin. (1) şi (6), precum şi art.115 alin.(1)
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de lucrări nr.
4162/05 noiembrie 2007 privind „Proiectarea şi execuţia staţiei de epurare a apelor
uzate şi tratare a apei potabile al oraşului Valea lui Mihai” în cadrul  subprogramului:
Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din Valea lui Mihai, jud. Bihor având
ca obiect prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor cu trei luni calendaristice, până la
data de 15 octombrie 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta sub
formă de hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul oraşului Valea lui Mihai
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Serviciul de alimentare cu apă a Oraşului Valea lui Mihai
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- La dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Szilagyi Attila SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.42 din 25 mai 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

- 0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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JUDEŢUL BIHOR ANEXĂ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI la Hotărârea nr.42/25 mai 2016

VALEA LUI MIHAI

ACT ADIŢIONAL Nr.11/2016
la Contractul de lucrări nr. 4162/05 noiembrie 2007

Articol Unic: Conform pct. C– Diverse, alin. (2) din Caietul de sarcini aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 44/2007, potrivit căruia:
„Recepţia finală se va face după ce staţia de epurare nou executată va funcţiona 3 luni
sub supraveghere şi pe cheltuiala executantului.” părţile contractante au convenit de
comun acord, la prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor cu 3 luni, până la data de
15 octombrie 2016.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare, unul pentru achizitor şi unul

pentru executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
Oraşul Valea lui Mihai S.C. KEVIEP S.R.L.

prin prin
PRIMAR, ADMINISTRATOR,

Nyakó Iozsef                                                 Miklossy Ferenc Laszlo


