
Anexa nr. ___ la Hotărârea AGA nr. ___ din ________.2015. 
 
 

ACT ADIłIONAL nr. 15 / 2015. 
pentru modificarea şi completarea CONTRACTULUI nr. 4 din 01.06.2009. 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităŃilor membre ale 
AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de salubrizare  

a localităŃilor “ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
 
 
PĂRłI CONTRACTANTE  

AsociaŃia de dezvoltare intercomunitară de utilităŃi publice de salubrizare a localităŃilor 
“ECO SEPSI”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei, nr. 2, judeŃul Covasna, având 
Cod de Înregistrare Fiscală 25295381, numărul contului IBAN RO24RNCB0124108453980001, 
deschis la B.C.R. Sf. Gheorghe, reprezentată prin Antal Árpád András având funcŃia de preşedinte, 
pe de o parte, în calitate de delegatar, în numele unităŃilor administrativ teritoriale membre ale 
asociaŃiei de utilitate publică “ECO SEPSI”,  

şi 
Operatorul S.C. TEGA S.A. cu sediul în mun. Sf.Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeŃul 

Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J/14/295/1996, având CIF 
RO 8670570, numărul contului IBAN RO55RNCB0124038030390001 deschis la B.C.R. sucursala Sf. 
Gheorghe, reprezentat prin director general Tóth-Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat,  
 

În temeiul prevederilor art. ___ din Hotărârea nr. ___ din ______ 2015. al Adunării Generale 
ale AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară de UtilităŃi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a 
LocalităŃilor „ECO SEPSI”, prevederile Contractului de delegare se modifică începând cu 
01.noiembrie 2015., potrivit următoarelor:   
 
 
I.  
 
CAPITOLUL II. 
Obiectul contractului de delegare a gestiunii 
Art. 1. – punctele 6 şi 7 se elimină. 
 
Art. 1^2. alin. 1. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Lucrările prevăzute la art. 1^1, se efectuează în conformitate cu regulamentul serviciului de salubrizare 
şi a caietului de sarcini. Contravaloarea acestor lucrări se facturează lunar de către operator în favoarea 
beneficiarului, conform tarifelor aprobate, după întocmirea procesului verbal de recepŃie a lucrărilor de 
către persoanele împuternicite din cadrul operatorului şi a beneficiarilor, până la data de 15 ale lunii 
următoare celei în care s-au efectuat serviciile. 
 
Art. 3. pct. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele: 
a) bunuri de retur, în conformitate cu anexele nr. 3, 4 şi 5 sunt bunurile publice transmise cu titlu 
gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul 
îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună 
stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaŃii delegatarului. În cazul încetării contractului 
înainte de termen, delegatarul este îndreptăŃit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate 
din fondurile sale; 
 
 
 



CAPITOLUL III. 
DispoziŃii generale 
Art. 4. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe următoarele: 

Anexa nr. 1.A. Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat; 
 Anexa nr. 1.B. Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare stradală; 
 Anexa nr. 2. Regulamentul serviciului de salubrizare; 
 Anexa nr. 3. Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a municipiului  

Sfântu Gheorghe aferente serviciului; 
 Anexa nr. 4. Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică oraşului Baraolt  

aferente serviciului; 
Anexa nr. 5. Bunuri de retur realizate din fondul de investiŃii salubritate, care la  
 terminarea contractului revin Delegatarului; 

 
CAPITOLUL VIII. 
PreŃurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora 
Art. 14.  
PreŃurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt de evidenŃiate în anexa 
nr. 6. la prezentul contract şi sunt stabilite prin Hotărârile Adunării Generale ale AsociaŃilor asociaŃiei 
“ECO SEPSI”, în conformitate cu prevederile legale. 
 
 
II.  
 
CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubrizare delegat, anexa nr. 1.A. la Contractul de 
delegare se modifică şi se completează, după cum urmează: 
 
Art. 10. se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Numărul de locuitori din aria de operare în municipiul Sfântu Gheorghe este de 54.312 locuitori, 
inclusiv flotanŃii, din care 563 în satul Chilieni, 375 în satul Coşeni. 
În cazul comunelor aderate la AsociaŃia Eco Sepsi şi oraşul Baraolt numărul de locuitori în baza 
rezultatului recensământului din anul 2011. şi anume 157.938 persoane în 36 de comune şi oraşul 
Baraolt, conform anexei nr. 31. la caietul de sarcini.  
 
Art. 18. se modifică şi va avea următorul cuprins: (HCL 141 / 2015.) 
Deşeurile municipale se sortează la staŃia de sortare situată în str. Energiei, nr. 2, respectiv pe terenul 
situat lângă Adăpostul de câini din Cartierul Câmpul Frumos.  
 
Art. 19. se modifică şi va avea următorul cuprins: (HCL 141 / 2015.) 
Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracŃia inutilizabilă este situată în extravilanul municipiului 
Braşov, DJ 103 zona CET, sau alt depozit autorizat. 
 
Art. 26. se modifică şi va avea următorul cuprins:  (HCL 141 / 2015.) 
Operatorul va asigura, în condiŃiile legii, desfăşurarea activităŃii de depozitare controlată a deşeurilor 
municipale, la depozitul conform situat în municipiul Braşov, administrat de FIN-ECO S.A. în baza 
Contractului pentru utilizarea depozitului de deşeuri de către agenŃii economici nr. 6276 / 08.04.2015., 
sau în cazul în care se identifică condiŃii financiare mai favorabile la un alt depozit autorizat, până la 
punerea în funcŃiune, în condiŃiile legii, a depozitului conform din comuna Boroşneu Mare şi crearea 
cadrului contractual de depozitare a deşeurilor municipale în acest depozit. 
 
Art. 27. – 30. se abrogă, astfel începând cu art. 27. articolele se renumerotează. 
 
 
 



Art. 37. alin. (1) pct. 1. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1. deşeuri menajere   0,5 tone/mc 

Anexele 5-8, 21-31 fac parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini. 
 
 
III. 
 
CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubrizare stradală, anexa nr. 1.B. la Contractul de 
delegare se modifică şi se completează, după cum urmează: 
 
Art. 26. şi 27. se abrogă, astfel începând cu art. 26. articolele se renumerotează. 
 
 
IV.  
 
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DELEGAT, ANEXA NR. 2.A. LA 
CONTRACTUL DE DELEGARE ŞI REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
STRADALĂ, ANEXA NR. 2.B. LA CONTRACTUL DE DELEGARE SE MODIFICĂ ŞI VOR 
FI CUPRINSE ÎN ANEXA NR. 2. – REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE. 
 
- Contractul de prestări servicii publice de salubrizare persoane fizice (F-5.2-02) se modifică conform 
anexei la prezenta. 
 
 
Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân neschimbate, producând în continuare 
aceleaşi efecte juridice.  
Prezentul act adiŃional s-a încheiat astăzi________ 2015., în 2 exemplare. 
 
 
                        Delegatar,                                                                                 Delegat, 
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Serviciile de Salubrizare a LocalităŃilor                                S.C. TEGA S.A. 
                  “ECO SEPSI” 

Antal Árpád András -preşedinte    Tóth-Birtan Csaba – director general 
 


