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HOTĂRÂREA NR. 142 
Din 30 septembrie 2022 

pentru exprimarea acordului privind cesionarea/preluarea prin act adiţional a 
contractelor de delegare nr. 26048/13.12.2019 şi nr. 26049/13.12.2019 încheiate 
între Primăria Oraşului Buftea şi S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., către/de 

către societatea lridex Group Salubrizare · S.R.L. · societate absorbantă la finalizarea 
procesului de fuziune prin absorţie 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al domnului Vaida Gheorghe Alexandru, viceprimarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate comun al Biroului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 
Autorizaţii şi Avize, al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, al Direcţiei 
Economice şi al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară; 

, Adresele S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. nr.1408/05.09.2022 şi nr. 
1409/05.09.2022 înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 20361/06.09.2022 şi 
nr .20362/06.09 .2022; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 237 / 13.12.2019 privind atribuirea şi încheierea 
contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
din oraşul Buftea - Lot 1 Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare în oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 238/13.12.2019 s-a aprobat atribuirea şi încheierea 
contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
din oraşul Buftea - Lot 2 - Delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Buftea; 

• Art. 17.1 din contractele nr. 26048/13.12.2019 şi nr. 26049/13.12.2019; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

, Prevederile art. 233, art. 234, art. 235 din Codul Civil al României; 
• Prevederile art. 29 alin. (12) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 181 /2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 

compostabile; 
• Aviz~! Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

ln conformitate cu prevederile art. 241, art. 249, lit.b) din Legea societăţilor nr. 
31 /1990, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d) 
coroborate cu alin. (7) lit. n) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se ia act de Proiectul de fuziune prin absorbţie întocmit de societatea 
lridex Group Salubrizare - S.R.l. - societate absorbantă, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, 
Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, etaj 2, J40/ 1256/2022, CUI 24342060 şi S.C. Servicii 
Salubritate Bucureşti S.A. societate absorbită care atestă intenţia celor două societăţi de 
reorganizare, proiect publicat la data de 20.07.2022 în Partea a IV-a a Monitorului Oficial 
al României nr. 3082. 

(2) Societatea lridex Group Salubrizare - S.R.L. în calitate de societate absorbantă 
se va subroga în toate drepturile şi obligaţiile rezultate din sau în legătură cu 
contractele de delegare nr. 26048/13.12.2019 şi nr. 26049/13.12.2019. 

Art.2. Se aprobă cesionarea / preluarea la finalizarea procesului de fuziune a 
contract elor de delegare nr. 26048/ 13.12.2019 şi nr. 26049/13.12.2019 încheiate între 
Primăria Oraşului Buftea şi S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., către/de către 
societatea lridex Group Salubrizare - S.R.L. - societate absorbantă, cu sediul în 
Bucureşti , Sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, etaj 2, J40/1256/2022, CUI 
24342060, cu respect area condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii. 

Art.3. Contractele nr. 26048/ 2019 (31561/13.12.2019) de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea, Lot 1 şi nr. 26049/2019 
(31562/13.12.2019) de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a oraşului Buftea, Lot 2 se 
vor modifica prin acte adiţionale în sensul schimbării denumirii concesionarului din S.C. 
Servicii Salubritate Bucureşti (societate absorbită) în S. C. lridex Group Salubrizare S. R. L. 
(societate absorbantă). 

Art.4. · Secretarul general a l oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Servicii 
Salubritate Bucureşti S.A. şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

SULIM 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 




