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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr.4392/2013 privind 

concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor 

biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor 

 

 

 

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 al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

- Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare din aparatul de specialitate al 

Primarului oraşului Valea lui Mihai, 

- prevederile art.2 alin. (3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor – republicată, 

- prevederile art. III din Legea nr.99/2014  pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciului de salubrizare a localităţilor, nr.101/2006, 

- Contractul de delegare a gestiunii privind concesionarea activităţii de sortare a 

deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, 

judeţul Bihor, nr.4392/2013, încheiat între Oraşul Valea lui Mihai – în calitate de delegatar 

şi A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. – în calitate de delegat, 

În baza art.36 alin.(2) lit. c şi alin.(6) lit. a pct.14, 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: Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii 

privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi de compostare a 

deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, nr. 4392/2013, încheiat 

între Oraşul Valea lui Mihai – în calitate de delegatar şi A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. 

– în calitate de delegat, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr.1/2014, anexă la 

prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
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Art.2: Se împuterniceşte dl. Nyakó Iozsef – primar al oraşului Valea lui Mihai, să 

semneze Actul adiţional prevăzut la art.1. 

 

Art.3: Primarul oraşului Valea lui Mihai prin aparatul de specialitate vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai, 

- Serviciul de salubrizare 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,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96 din 28 noiembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 13 voturi PENTRU 

                -   2  voturi ÎMPOTRIVĂ 

 

http://www.valealuimihai.ro/
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                ANEXĂ 

              VALEA LUI MIHAI         la Hotărârea nr.96 din 28 noiembrie 2014 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 1/2014  
la Contractul de delegare a gestiunii privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor 

municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, 

 nr. 4392/10 decembrie 2013 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, judeţul Bihor, codul unic de înregistrare 

4650570 reprezentată prin dl. NYAKÓ IOZSEF, având funcţia de primar al oraşului Valea 

lui Mihai, pe de o parte, în calitate de delegatar, 

şi 

Operatorul A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. codul unic de înregistrare RO14822567 cu 

sediul în ARAD str. Şoseaua Centura de Nord, F.Nr., judeţul Arad, reprezentată prin Jürgen 

Springsits, având funcţia de Country Manager pe de altă parte, în calitate de delegat,  

 

De comun acord au convenit asupra încheierii prezentului Act adiţional, după cum 

urmează:  

I. Modificarea Art.1, care va avea următorul cuprins: 

Art.1: Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia 

de a furniza/presta următoarele activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai: 

a. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortate; 

b.  organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor,  

inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata Staţia de sortare a deşeurilor 

reciclabile şi compostare a deşeurilor biodegradabile Valea lui Mihai. 

II. Completarea Art.15, care va avea următorul cuprins: 

Art.15: Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului 

contract sunt de: 

Taxa de colectare şi sortare a deşeurilor reciclabile în oraşul Valea lui Mihai: 

2,28 lei/locuitor/lună; 

Taxa de colectare şi compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui 

Mihai: 2,19 lei/locuitor/lună; 

Taxa de sortare a deşeurilor reciclabile provenite din alte localităţi:  0,01 lei/tonă 

Taxa de compostare a deşeurilor biodegradabile din alte localităţi: 38,00 lei/tonă 

Taxa specială aplicată utilizatorilor fără contract din oraşul Valea lui Mihai: 

5,54 lei/lună 
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III. Celelalte articole din Contractul de delegare a gestiunii privind concesionarea 

activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în 

oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor, înregistrat sub nr. 4392/10 decembrie 2013 rămân 

neschimbate.  

 

IV. Prezentul act adițional intră în vigoare de la data de 01 decembrie 2014 şi a fost 

încheiat astăzi _____________ în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte din 

Contractul de delegare a gestiunii privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor 

municipale şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în oraşul Valea lui Mihai, judeţul 

Bihor, înregistrat sub nr. 4392/10 decembrie 2013. 

 

 

 

 

 

 Delegatar,         Delegat, 

 ORAŞUL VALEA LUI MIHAI               A.S.A Servicii Ecologice S.R.L. 

              prin PRIMAR,       prin Country Manager, 

               Nyakó Iozsef             Jürgen Springsits 


