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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                

HOTĂRÂREA NR. 22

din 15.04.2015

privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului 

de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, 

județul Mureș

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judetul Mures, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

15.04.2015;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos precum şi avizul favorabil al comisiei 

de specialitate a consiliului local; 

- prevederile art. 4 alin. (1) din contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului de 

precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul Mureș

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera a) pct. 14 precum şi ale art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,    

h o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a 

activităţii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de pe raza comunei Beica de Jos, 

judeţul Mureş cu SC F&G ECO SRL cu sediul în Tg-Mureş, str. Ion Buteanu, nr. 25/42, judeţul Mureş, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuternicește primarul comunei Beica de Jos să semneze, actul adițional nr. 1 la 

contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a activităţii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
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menajere de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş cu SC F&G ECO SRL cu sediul în Tg-

Mureş, str. Ion Buteanu, nr. 25/42, judeţul Mureş. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Beica de Jos, 

judeţul Mureş.

Art.4.  Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, persoanelor interesate, se afişează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

                             

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                      Tropotei Emanoil     

                                                                                                Contrasemnează Secretar,

                                                                                                      Pop Silvestru-Vasile
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/15.04.2015.

ROMÂNIA S.C F&G ECO S.R.L                                           
JUDEȚUL MUREȘ                                                                              TÎRGU-MUREȘ    
COMUNA BEICA DE JOS                                                                   CUI  RO24694953                                                                                                                            

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La Contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului de precolectare, colectare și 

transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul Mureș

Părțile contractului

S.C. F&G ECO S.R.L, cu sediul în Tîrgu Mureș, strada Ion Buteanu, nr. 25, ap. 42, 

CUI RO24694953, Nr. înr. Reg. Comerțului J26/1913/2008, cont IBAN RO90 BRDE 270S

V624 3361 2700 deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, cont RO63 TREZ 4765 069X XX00 

9912, reprezentată prin Administrator Grămadă Gheorghe, în calitate de PRESTATOR,

și

    COMUNA BEICA DE JOS, cu sediul în localitatea Beica de Jos, strada Principală, 

nr. 215, judetul Mureș, telefon/fax 0265719612 COD FISCAL 4535253, cont Trezoreria 

Reghin RO06TREZ24A740501200109X, reprezentată prin Primar Moldovan Maria, în 

calitate de beneficiar,

au convenit să încheie prezentul act adițional, care are următorul conținut:

ART.1. Contractul de închiriere nr  14/19.04.2014 se modifică după cum urmează:

I. La CAPITOLUL II ,,Obiectul contractului" art. 4 alin. (1) se modifică și va avea 

următorul conținut:  Contractul de prestare a activități de colectare a deșeurilor 

municipale între operator și beneficiar se prelungește pe o durată de 1 an (unu ani) 

începând cu data de 19.04.2015 și până la data de 18.04.2016.

II. La CAPITOLUL VI ,,Tarife, facturare și modalități de plată" art. 11 alin. (4) se 

modifică și va avea următorul conținut:  Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor 

municipale începând cu data de 19.04.2015 este de 4500 lei/lună (TVA inclus).

ART.2. Restul prevederilor din Contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului 

de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, 

județul Mureș, rămân neschimbate.
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          Prezentul act aditional a fost încheiat în două exemplare, cate un exemplar pentru 

fiecare parte.

           Art.3. Modificările aduse la Contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului de 

precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, 

județul Mureș, devin aplicabile de la data înregistrării.

     COMUNA BEICA DE JOS                                                    S.C F&G ECO S.R.L                                                                                           

               prin Primar,                                                                  prin Administrator,

                        Moldovan Maria                                                             Grămadă Daniel


