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prin Concesiune a activităților de sortare, compostare și 

transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea 
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P a g i n a  | 1 
Secțiunea 1 – Condiții de CONTRACT 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

 

Nr. de înregistrare la Delegatar     Nr. de înregistrare la Delegat 

.............. din ...................                       ............ din ................... 

 

 

CONTRACT DE DELEGARE 

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 

 

 

 

Articolul. 1 

 

Prezentul Contract de delegare 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 a fost incheiat in data de ........... , la sediul 
.................  

 

Intre, 

 

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 

şi 

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 J 40/2292/1991 cod unic de înregistrare RO 

398284 cont bancar ........... deschis la ........... reprezentată de Pascu Florin având funcţia 

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

„Delegat”, pe de altă parte, 
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Secțiunea 1 – Condiții de CONTRACT 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

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

Având la bază: 

1) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare 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, aprobat prin HCJ nr. 

194/21.12.2017 

2) Strategia de contractare nr. 1332/23.01.2018 aprobată de Președintele Consiliului 

Județean Mureș 

3) Documentația de atribuire a contractului de delegare 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 

4) Anunțul de concesiune nr. 2967 / 09.02.2018 publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro  

5) Oferta depusă de Asocierea formată din: S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

S.R.L. – S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 

S.R.L. având nr. de înregistrare 748/20.04.2018 înregistrată la AC sub nr. 8823/23.04.2018, 

inclusiv toate clarificările prezentate în urma solicitării din partea comisiei de evaluare a 

ofertelor 

6) Raportul procedurii de atribuire nr. 16423/31.07.2018 aprobat de Președintele 

Consiliului Județean Mureș 

7) Comunicarea rezultatului procedurii nr. 16424/31.07.2018 transmisă ofertantului 

declarat câștigător. 

8) Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. …………../……………… privind aprobarea 

atribuirii și încheierii contractului de delegare 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, 

 

Părţile convin la încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare, conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 

 

 

Articolul. 2  

 

„Părţile” au convenit încheierea prezentului Contract de delegare 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 

http://www.e-licitatie.ro/
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Secțiunea 1 – Condiții de CONTRACT 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

Mureș, conform termenilor şi condițiilor stipulate în Condițiile Generale de Contract și 
Condițiile Speciale de Contract, documente parte integrantă din prezentul Contract. 

 

 

 

 

Articolul. 3  

 

Se va considera că urmatoarele documente vor fi citite si interpretate si vor face parte din 
prezentul Contract: 

 

I. Condițiile Generale de Contract; 

 

II. Condițiile Speciale de Contract; 

 

III. Regulamentul Serviciului - (Anexa nr. 1); 

 

IV. Caietul de Sarcini inclusiv Anexele la Caiet, numerotate de la Anexa 1 până la Anexa 5 
și eventualele amendamente aduse la acestea în perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului de participare și termenul limită pentru depunerea ofertelor - 
(Anexa nr. 2); 

 

V. Oferta Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor - 
(Anexa nr. 3); 

 

VI. Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate 
Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur - (Anexa nr. 
4); 

 

VII. Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 - (Anexa nr. 
5); 

 

VIII. Lista indicativă a Bunurilor de Preluare - (Anexa nr. 6); 

 

IX. Programul de Investiţii - (Anexa nr. 7); 

 

X.  Indicatorii de Performanţă - (Anexa nr. 8), care includ Indicatorii Tehnici şi 
Indicatorii privind Ţintele, împreună cu penalităţile corespunzătoare, după caz; 

 

XI.  Toate Asigurările solicitate pentru realizarea și îndeplinirea obiectului contractului - 
(Anexa nr. 9) 

 

XII.  Garanţia de Bună Execuţie - (Anexa nr. 10) 



 

P a g i n a  | 4 
Secțiunea 1 – Condiții de CONTRACT 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

 

XIII.  Documentația de atribuire a contractului - (Anexa nr. 11) 

 

XIV. Valoarea Concesiunii – (Anexa nr. 12) 
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Secțiunea 1 – Condiții de CONTRACT 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

 

Articolul. 4  

 

Drept marturie a celor de mai sus, partile contractante au semnat prezentul Contract de 
delegare 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, in două exemplare originale, cate unul pentru fiecare 
parte semnatara, in data mentionata mai sus in conformitate cu legile aplicabile. 

 

 

 

Semnat de catre  

Numele 
semnatarului  

 

pentru şi în numele Delegatarului   

Data  

 

 

 

Semnat de catre  

Numele 
semnatarului  

 

pentru şi în numele 
Delegatului 

 

Data  

 


