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Nr. __________/___.___.2020
Dosar D/3

Către,
S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. – lider al Asocierii SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL – SC BRAI CATA SRL
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 Târgu Mureş,
reprezentat prin Peter Ferenc, având funcţia de Președinte al Consiliului Județean
Mureș, în calitate de Delegatar, denumit în cele ce urmează „Delegatar”,
Având în vedere cele sesizate de către ADI Ecolect Mureş privitor la încălcarea
obligaţiilor contractuale de către operatorul de salubrizare Asocierea SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL – SC BRAI CATA SRL, reprezentată prin liderul asocierii SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL în cadrul Contractului nr.983/16.04.2019 de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri,
componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș, zona 6 Bălăușeri,
constatate în cadrul acţiunii de monitorizare şi control efectuată de către asociaţie în
numele şi pe seama Delegatarului,
În considerarea prevederilor art. 38.1.1. lit. „a” şi în temeiul art.38.1.2 lit. „a” din
contract, formulăm prezenta
NOTIFICARE DE ÎNCĂLCARE
a următoarelor obligaţii contractuale:
 respectarea fluxului și frecvenței de colectare a deșeurilor - art.8 lit.”d” și
art.16 din contract;
 organizarea periodică de campanii de informare și conștientizare a publicului art.8 lit.”w” din contract;
 realizarea tuturor investițiilor la stația de transfer Bălăușeri - art.8 lit.”y” și
art.9 din contract;
 menţinerea valabilităţii garanţiei de bună execuţie pe toată durata contractului –
art.21.
Față de cele de mai sus, vă punem în vedere ca în termen de 90 de zile de la data
primirii prezentei notificări să procedați la remedierea celor semnalate, iar în măsura în
care nu vă veți conforma, vor deveni incidente prevederile art. 38.1.2 lit. „b” din
contract.
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