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Anexă la HCJM nr.139/22.11.2018 

 

 

Nr. __________/_____11.2018 

Dosar I D/3 

 

 

 

Act adiţional nr.1 la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 

privind delegarea prin concesiune a activităților de sortare, compostare și 

transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației de sortare, 

compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș 

 

 

Încheiat între: 

Județul Mureș cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Piaţa Victoriei nr. 1-3, 

telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718 cod fiscal 4322980, cont bancar 

RO32TREZ24A740502203030X deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureş, 

reprezentat prin Peter Ferenc, având funcţia de președinte al Consiliului Județean, 

în calitate de Delegatar - Concedent, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de 

o parte 

 

și 

 

Asocierea S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. – S.C. SERVICII SALUBRITATE 

BUCUREȘTI S.A.  – S.C.  IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., reprezentată prin  

liderul asocierii S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  cu sediul în București, 

sector I, Șoseaua București-Ploiești nr. 17, ,tel. 021 2331762, fax: 021 2331761, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J40/2292/1991 cod unic de 

înregistrare RO398284 cont bancar RO40 BRMA 0720 0410 2900 0000 deschis la Banca 

Românească – Sucursala Băneasa, reprezentată de Florin Pascu având funcţia de 

administrator, în calitate de Delegat - Concesionar, denumită în cele ce urmează 

„Delegat”, pe de altă parte, 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”, 

Având în vedere faptul că, durata de mobilizare stabilită iniţial prin contract la 84 de 

zile, poate fi prelungită prin acordul părţilor - conform art.3, alin.(5) din Secțiunea 3 

– Condiții speciale de Contract, dacă interesele lor comune o impun, 

De comun acord şi în spiritul respectării reciproce a prevederilor contractului şi ale 

întregii legislaţii în materie, a intervenit prezentul act adițional prin care părțile 

convin asupra următoarelor: 
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Articol unic. 

(1) Perioada de mobilizare prevăzută la art.3, alin.(5) din contract, se prelungește cu 

21 de zile. 

(2) Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  

Părţile au înţeles să încheie azi ___.11.2018 prezentul act adiţional la contract în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceiaşi valoare probantă 

fiecare. 

 

DELEGATAR 

Județul Mureș 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 
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DIRECTOR EXECUTIV DDRIP 

Valer Bățaga 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Alin Mărginean 
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Viza juridică 

 

 

 

 

 

DELEGAT 

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. – 

S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – 

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., 

prin liderul asocierii 

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

 

ADMINISTRATOR 

Florin Pascu 
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