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HOTARAREA NR. 63 / 16.09.2022 

privind  modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii privind 

delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei 

Mereni nr. 2991 / 10.09.2012 

Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare  initiat de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 5277 / 06.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 inregistrat sub nr. 5536 / 16.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 inregistrat sub nr. 5547 / 16.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 inregistrat sub nr. 5540 / 16.09.2022; 

-Prevederile  din Ordonanţa de urgenţă nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-Prevederile din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile  Legii nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile din H.G nr 1071/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2022. 
-Contractul de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de 
salubrizare al comunei Mereni nr. 2991 / 10.09.2012, cu  modificările şi completările 
ulterioare, 
-Prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Referatul de aprobare  al domnului Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni inregistrat sub 
nr. 5278  din 06.09.2022ș 
-Raportul de specialitate intocmit de catre doamna  Serif Sibel avand functia de secretar 
general al comunei Mereni inregistrat sub nr. 5279  din 06.09.2022; 
-Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
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-Prevederile  art. 7, alin. (2)  din Noul Cod Civil,  art. 120-121 din Constitutia Romaniei 
republicata, art. 20-21 din Legea  cadru a descentralizarii  nr. 195 / 2008; 
 Luand in considerare  dispozitiile legii nr. 199 / 1997 pentru ratificarea Cartei  
Europene a  autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie  1985; 

In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI, JUDETUL CONSTANTA HOTARASTE: : 

Art.1 - Modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii privind 

delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei Mereni 

nr. 2991 / 10.09.2012. 

Art.2 – Aprobarea  Actului  adiţional nr. 6 la Contractul de servicii privind delegarea gestiunii 
prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei Mereni nr. 2991 / 

10.09.2012, in forma prevazuta in anexa nr. 1 care  face  parte integrantă din prezenta 

hotarare. 

Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei hotarari se incdredinteaza  primarul 

comunei Mereni, judetul Constanta prin compartimentele  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Mereni. 

Art.4 - Secretarul general al comunei  va comunica prezenta hotarare instituţiilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 

si 0 abtineri. La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de  11 consilieri locali din cei 11 

consilieri locali in functie. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

      CONSILIER LOCAL                                                                             SECRETAR GENERAL 

     CIUCARDEL FLOREA                                                                                 SERIF SIBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 LA HCL NR.  63 / 16.09.2022 

 

 

 

  

ROMANIA 

COMUNA MERENI 

JUDETUL CONSTANTA 

 

IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRL  

Sediu social : 
Bucuresti ,  Sector 1, 

SoseauaBucurest i-P loiesti , nr.  9-13,  
Etaj 2  

Adresa corespondenţăcentrala : 
Constanta, Str.  Industr ia la,  Nr 2A 

Capita l Social :    12.560.260 le i,  CUI 
RO24342060, J40/1256/2022  

Tel: 0241.979, Fax:  0241.743375  
off ice@iridexsalubrizare.ro  ; 

www.iridexsalubrizare.ro  
 

 

Nr. ……….. din………………….  Serie ……………………, Nr. ………………………., din 
data de ………………………. 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 6 / 2022 

Contract de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 
2991/10.09.2012 

 

Cap.1. Părţile contractante: 
Art. 1.1. COMUNA MERENI, cu sediul in Mereni, strada: Libertatii, nr. 112, judetul Constanta, 

telefon: +40 0241859203, fax: +40 0241859336, cod fiscal 4785658, reprezentata legal prin 

domnul DUMITRU GURIȚĂ, in calitate de Primar denumita in cele ce urmeaza  CONCEDENT 
/ACHIZITOR, 

si 

Art. 1.2. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, cu sediul în Municipiul BUCURESTI, Sector 2, 

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, Nr. 9-13, Etaj 2, , Tel: 0241.743.376, Fax: 0241.743.375, e-mail: 

office@iridexsalubrizare.ro, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/1256/2022, Cod Unic de Înregistrare 24342060, atribut fiscal RO, Cod IBAN RO93 TREZ 

7005 069X XX01 4690, deschis la TREZORERIA BUCURESTI, reprezentată legal prin 
DIRECTOR GENERAL – Dan Tiberiu ANGHEL, reprezentata prin MANAGER SALUBRIZARE – 

Petrisor BLEBEA, in calitate de CONCESIONAR/PRESTATOR 
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In baza Notei de fundamentare nr. …./…..și în temeiul art. 7 alin. (2) din Contractul de 
delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 2991/10.09.2012, 

părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel: 

Cap.2. Durata contractului de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei 
Mereni nr. 2991/10.09.2012 se prelungește pana la data inceperii operarii contractului 
de delegare a gestiunii pentru activitatile de colectare si transport al deseurilor prin 

“Sistemul de Managemen Integral aj Deseurilor (SMID)”. 

Cap.3. ART. 2 Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate, producandu-și efectele 
până la data încetării contractului. 

Cap.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de servicii nr. 

2991/10.09.2012 și a fost încheiat în două exemplare originale, având forță juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte. 

 

BENEFICIAR, 

COMUNA MERENI 

PRESTATOR, 

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

PRIMAR, 

Dumitru GURIȚĂ 

MANAGER ARIA CONSTANTA, 

Andrei CARLIORU 

Vizat pentru legalitate, 

Secretar general UAT 

ȘERIF SIbel 

 

Vizat CFP, 

Constabilitate 

Tănase Liviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


