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Act adițional nr.2 la contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018
Contract de delegare prin Concesiune a Activității de Tratare Mecanică și
Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș

Încheiat între:
Județul Mureș cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Piaţa Victoriei nr.1, telefon
0265/263.211,
fax
0265/268.718
cod
fiscal
4322980,
cont
bancar
RO32TREZ24A740502203030X deschis la Trezoreria municipiului Târgu Mureș, reprezentat
prin Péter 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 formată din: S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE
SYSTEMS S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere S.C. SALUBRIS WASTE
MANAGEMENT S.R.L cu sediul în municipiul București, strada Buzești, nr.63-69, bl.A3,
Sc.1, Et.2, ap.6, Sector 1, telefon 0758-081327/0751-522756, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu numărul J32/592/2017, cod unic de înregistrare RO33847100,
cont bancar RO82BTRLRONCRT0350397101 deschis la Banca Transilvania, reprezentată
legal de Iancu Mărioara Steluța având funcţia de administrator, în calitate de Delegat Concesionar, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,
Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,
Având în vedere prevederile art.35 – Modificarea contractului prin acordul părților,
pct.(3.1) (i), (ii), (3.5) și (3.6) din cadrul Secțiunii 3 – Condiții speciale de contract – TMB
din contractul de delegare,
De comun acord şi în spiritul respectării reciproce a prevederilor contractului şi ale
întregii legislaţii în materie, convin asupra următoarelor:
Art.I. La articolul 6 - Drepturile delegatului, după litera h) se introduce o nouă literă,
litera i), cu următorul cuprins:
„i) Delegatul poate încheia contracte cu Operatorii de Salubrizare autorizați din Aria
Delegării, pentru a putea primi Deșeurile care îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt
generate în zona 2 Târgu Mureș. Mecanismul contractual la nivelul Ariei Delegării va
respecta fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul
Contract.”
Art.II. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
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Părţile au înţeles să încheie azi ___.___.2020 prezentul act adiţional la contract în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceiaşi valoare probantă fiecare.

DELEGATAR
Județul Mureș

DELEGAT
S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. –
S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L.
prin liderul asocierii
S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

ADMINISTRATOR
Iancu Mărioara Steluța

DIRECTOR EXECUTIV DDRIP
Valer Bățaga

DIRECTOR ECONOMIC
Alin Mărginean

CFP

Viza juridică

Întocmit: Gyarmati Iuliana – responsabil comunicare contract
Verificat: Suciu Călin, șef serviciu
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