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ANEXA 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr._____/____.04.2022  

 

 

Act adiţional nr.6 la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018  

privind delegarea 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 

 

 

 

Încheiat între: 

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 

Mureș, în calitate de Delegatar - Concedent, denumit în cele ce urmează 

„Delegatar”, pe de o parte 

și 

Asocierea S.C. IRIDEX GROUP 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 S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 

17, tel. 021 2331762, fax: 021 2331761, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerţului cu numărul J40/2292/1991 cod unic de înregistrare RO398284 cont bancar 

RO40 BRMA 0720 0410 2900 0000 deschis la Banca Românească – Sucursala Băneasa, 

reprezentată de Florin Pascu având funcţia de administrator, în calitate de Delegat - 

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

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

De comun acord şi în spiritul respectării reciproce a prevederilor contractului şi ale 

art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor, în temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și ale art. 35 alin. 

(1) din contractul de delegare, a intervenit prezentul act adițional prin care părţile 

convin asupra următoarelor: 

Art. I. (1)Tarifele pentru activităţile de sortare, compostare și transfer, prevăzute la 

art.10, alin.(1.1) se modifică după cum urmează: 

a) tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor este 303,10 lei / tonă la care se 

va adăuga valoarea de 57,59 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului 

(conform legislației în vigoare); 
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b) tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor este 482,97 lei / tonă la 

care se va adăuga valoarea de 91,77 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului 

(conform legislației în vigoare); 

c) tariful pentru activitatea de transfer a deșeurilor este 64,78 lei / tonă la care se 

va adăuga valoarea de 12,31 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului 

(conform legislației în vigoare). 

(2) Fişele de fundamentare a tarifelor și documentele suport se constituie ca anexă 

la prezentul act adiţional. 

Art.II. Pentru activitatea de sortare a deşeurilor având un grad de impurificare 

cuprins între 16-35%, se va plăti tariful aprobat la art.I lit. „a”, la care se adaugă 

toate cheltuielile suplimentare efectuate de Delegat cu această categorie de 

deşeuri, reprezentând 33,28 % din tarif. 

Art. III. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 

Părţile au înţeles să încheie azi ___.___.2022 prezentul act adiţional la contract în 

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

fiecare. 

 

 

DELEGATAR 

Județul Mureș 
 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 

Șef Serviciu Dezvoltare Regională 

Suciu Călin 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Alin Mărginean 

 

 

 

CFP 

 

 

 

Viza juridică 

DELEGAT 

S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – S.C. IRIDEX 

GROUP SALUBRIZARE S.R.L., 

prin liderul asocierii 

S.C. IRIDEX GROUP S.R.L. 

 

 

ADMINISTRATOR 

Florin Pascu 

 

 


