
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 69 
din data de 27 mai 2021 

 

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1143/21.09.2020 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 

privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului 
net/tona aferent costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de 

prestări servicii cu Green Resources Management S.A 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 27 mai 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 10277/25.05.2021; 

Analizând Adresa depusă de către S.C. Salgardenprest S.R.L, nr. 
515/25.05.2021, înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 10244/25.05.2021; 

Analizând Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 privind 
aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului net/tona aferent 
costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de prestări servicii cu 
Green Resources Management S.A; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
10280/25.05.2021 şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 
dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului 
Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 10581/2021; 

Având în vedere: - Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 
completările ulterioare; 



 
 

- Legea nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a  

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din 
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare alocalităţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 17 și 59 și a Anexei nr. 7 din Legea nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d) coroborate cu alin. (3) lit. d), 
și alin.(7) lit. i) și n), a art. 139 alin. (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Â R E   

 
 Art. 1 - Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1143/21.09.2020 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Tășnad nr. 90/2020 privind 
aprobarea modelului de contract de prestări servicii, tarifului net/tona aferent 
costurilor de colectare selectiva si încheierii și contractului de prestări servicii cu 
Green Resources Management S.A, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
administratorul S.C. Salgardenprest S.R.L. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 
LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA                                                                                ANEXA    
JUDEŢUL  SATU MARE                             LA HOTĂRÂREA NR. 69 / 2021                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL           

 

ACT ADITIONAL NR. 1 

LA CONTRACTUL PRESTARI SERVICII COLECTARE SELECTIVA A DESEURI 
MUNICIPALE nr. 1143/21.09.2020 

Încheiat la data de ____________________ 

încheiat între 

S.C. MONDOREK SRL cu sediul social în Carei, str. Peleș, nr. 9, județul Satu Mare, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Satu Mare sub nr. J 30/676/2007, C.U.I. RO 21769164, 
având contul nr. RO44 INGB 0022 0000 4351 8911 deschis la ING BANK, tel. 0723282628, reprezentată 
legal prin Nagy Horea-Romulus în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează PRESTATOR. 

SC. Salgardenprest SRL, cu sediul social în localitatea Tasnad, str. Lacramioarelor, nr. 14, 
Judetul Satu Mare, având număr de ordine la Registrul Comerțului J 30/447/2010, C.U.I. 27256818, 
reprezentată legal prin Maier Maria în calitate de administratori, denumita în cele ce urmează 
BENEFICIAR, 

S-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile în mod expres și de comun convin 
următoarele modificări ale contractului mai sus mențional, aplicabile începând cu 19.05.2021 

 Art. 1 – Modificarea art. III punctul 3.3 din Contract, după cum urmează: 

Tariful este valabil până la data de 31.12.2021 valoarea aceastuia fiind modificată în funcție de evoluția 
pieței la începutul fiecărui an și comunicată de către Prestator Beneficiarului. 

 Celelalte articole din contract rămân neschimbate. 

 Prezentul act adițional face parte integrată din contract și a fost încheiat în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, astăzi ______________. 

 S.C. MONDOREK SRL    SC. Salgardenprest SRL 

      Administrator           Administrator 

 Nagy Horea-Romulus            Maier Maria 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

LAVINIA-LIVIA CIGAN-BOLDAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


