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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 prestări servicii nr.425/2000 încheiat între oraşul 

Valea lui Mihai şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei  

 

 

 

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 prestări servicii nr.425/2000, modificat şi completat ulterior, 

încheiat între Oraşul Valea lui Mihai – în calitate de comitent şi S.C. BIO FLORISAL 

S.R.L. Carei – în calitate de prestator, 

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 prestări servicii 

nr.425/2000, modificat şi completat ulterior, încheiat între Oraşul Valea lui Mihai – în 

calitate de comitent şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. Carei – în calitate de prestator, 

potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr.2/2014, anexă la prezenta hotărâre din care 

face parte integrantă. 

 

Art.2: Se împuterniceşte dl. Nyakó Iozsef – primar al oraşului Valea lui Mihai, să 

semneze Actul adiţional prevăzut la art.1. 
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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 

- S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei   

- 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.97 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.97 din 28 noiembrie 2014 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 2/2014  
la Contractul de prestări servicii nr.425/2000 încheiat între oraşul Valea lui Mihai  

şi S.C. BIO FLORISAL S.R.L. – Carei  

 

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 comitent, 

şi 

Operatorul 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,  

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

cum urmează:  

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

Art.1: Obiectul contractului constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta 

următoarele activităţi de salubrizare în oraşul Valea lui Mihai: 

a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b.  administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminate a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare.  

II. Modificarea Cap. IX Art. 5, care va avea următorul cuprins: 

Art.5: Oraşul Valea lui Mihai, va aplica taxă specială şi va deconta prestatorului 

contravaloarea serviciului efectuat la utilizatorii fără contract de prestări servicii. 

III. Celelalte articole din Contractul de prestări servicii nr.425/2000, 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 prestări servicii. 

 

  Comitent,                        Prestator, 

 ORAŞUL VALEA LUI MIHAI                 S.C. BIO FLORISAL S.R.L.  

              prin PRIMAR,              prin Director General 

               Nyakó Iozsef            Puşcaş Vasile 


