
ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.146/2019 

 

Act adițional nr.2 la contractul nr.569/18.02.2019 

 ”Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor 

municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al 

Județului Mureș - zona 3  Sighișoara” 

 

 

Părțile contractante 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș 

strada Primăriei  nr. 2, județul Mureș, înregistrată Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă 

Judecătoria Târgu Mureş cu numărul 38/18.06.2008, cod unic de înregistrare  24219033, cont 

RO45 BTRL 0270 1205 G999 14XX deschis la  Banca Transilvania – Sucursala Târgu Mureş, 

reprezentat(ă) de  Péter Ferenc, președinte ADI în numele şi pe seama unităţilor administrativ-

teritoriale membre: județul Mureș, Mun. Sighișoara, comunele, Albești, Apold, Daneș, Saschiz, 

Vânători, aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar), 

denumit/ă/e în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, 

şi 

Societatea S.C. SCHUSTER ECOSAL SRL, cu sediul în  Sighişoara strada Viilor, nr. 82/B, 

județul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş cu 

numărul J26/134/1998, cod unic de înregistrare RO10314515, cont IBAN RO55 RNCB 0191 

0156 3799 0001,  deschis la BCR filiala Sighişoara, reprezentată de Andreescu - Strava Maria, în 

calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 

Având în vedere modificările și completările intervenite la Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, la Legea 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 și 

Legea nr. 51/2006  (art. 42 alin 11) Legea serviciilor comunitare de utilități publice, în vederea 

implementării prevederilor referitoare la acoperirea costurilor cu gestionarea deșeurilor de 

ambalaje de către OIREP-uri,   

În temeiul prevederilor art. 35 din contract, de comun acord au convenit încheierea prezentului 

act adițional, în următoarele condiții:  



Art.I. Art. 10 alin.(6) se modifică și va avea următorul cuprins : 

 „Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează lunar de către Delegat către 

UAT, pe baza avizului ADI. Operatorul va înainta către ADI in termen de 3 – 5 zile de la finalul 

lunii documentele justificative ( ex: bonuri de cântar, formulare, CMR și alte documente de 

natură să asigure trasabilitatea deșeurilor) pe baza cărora se va emite factura aferentă fiecărui  

UAT. Sub condiția primirii acestor documente, ADI, în termen cel mult 10 zile de la primirea 

acestora, va aviza sau va comunica neaprobarea, indicând motivele care stau la baza neaprobării.” 

Art.II. La art. 10 după alin.(7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), având următorul conținut:  

“Sumele care sunt acoperite de către OIREP-uri, vor fi plătite  de către ADI, operatorilor  în 

termen de 2 zile lucrătoare de la primirea sumelor respective de la OIREP-uri.  

ADI  va indica sumele aferente fiecărui UAT pentru care se efectuează plata, în funcție de 

cantitatile acceptate de reciclatori/valorificatori, urmând ca respectivele sume să fie deduse din 

factura/ile lunii următoare transmise de operator UAT-urilor.” 

Art.III. Art. 10 alin.(8) lit.c). se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „c)valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie ca venit al 

operatorului.  Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la 

primirea facturii,  operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.” 

Art.IV.  La art. 14, după alin.(4) se introduce un nou alineat, alin.(5), având cu următorul 

conținut: 

 (5) În cazul în care deșeurile colectate de către operator nu îndeplinesc criteriile de acceptare 

pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, transportul deșeurilor către instalația adecvată va fi 

decisă de ADI și va fi efectuată de către operatorul de colectare pe costuri proprii în maxim 24 de 

ore.  

Art.V. Celelalte clauze rămân neschimbate. 

Încheiat azi, .... , în ...exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași forță probantă. 

 

 


