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       Anexă la HCJM nr.____/___.07.2019 

 

 

Nr. __________/_____08.2019 

Dosar  I D 3 

 

 

 

Act adiţional nr.7 la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Sînpaul şi efectuarea transportului deşeurilor de la 

staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri şi a reziduurilor de la 

staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul 

Sînpaul – Proiect “Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul 

Mureş” 

 

 

Încheiat între: 

Judeţul Mureş – Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, Piaţa 

Victoriei nr.1-3, telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718 cod fiscal 4322980, cont 

RO32TREZ24A740502203030X deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureş, 

reprezentat prin Péter Ferenc, având funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş, în calitate de delegatar, 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 

Bucureşti S.A., reprezentată prin liderul asocierii desemnat -  S.C. Iridex Group 

Import Export S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, 

nr.17, Etaj P +1+7, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

Bucureşti, cu numărul J40/2292/1991, cod unic de înregistrare RO398284, cont 

RO56TREZ7005069XXX000515 deschis la Trezoreria Municipiului București, 

reprezentată de Pascu Florin, având funcţia de Director General (Administrator), în 

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

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

Având în vedere situaţia tranzitorie existentă, în operarea sistemului integrat de 

gestiune a deşeurilor, până la atribuirea tuturor contractelor de operare conform 

SMIDS Mureş, întrucât interesele comune ale părţilor contractante 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 

reţinând prevederile art.10 alin.(9)-(10) coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) din 

contract, respectiv motivele de ordin obiectiv ce impun o astfel de măsură, convin 

asupra următoarelor: 
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Art. I.(1) Perioada de tranziţie stabilită prin actul adiţional nr.5 şi aprobat prin HCJM 

nr.5/2019, se prelungeşte începând cu data de 06.08.2019, în aceleaşi condiţii, pentru 

o perioadă de 6 luni, pentru zonele 2, 4 și 7, dar nu mai mult de data la care vor fi 

emise ordinele de începere pentru prestarea serviciilor de colectare și transport 

deșeuri, pentru fiecare dintre zonele menționate sau până la atingerea cantităților 

prevăzute în proiect. În cazul în care cantitatea de deșeu prevăzută în proiect nu este 

atinsă la momentul desemnării contractelor din zonele 2, 4 și 7, vor fi prelungite 

contractele din celelalte zone până la atingerea acestor cantități. 

Art. II. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.  

Părţile au înţeles să încheie azi  ___.___.2019 prezentul act adiţional la contract în 

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

fiecare. 

 

 

DELEGATAR                  DELEGAT 
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