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ACT ADIŢIONAL nr. 25/2022 
pentru modificarea şi completarea CONTRACTULUI nr. 4 din 01.06.2009. 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare  

a localităţilor “ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. 
 

PĂRŢI CONTRACTANTE  
1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice de Salubrizare a 

Localităţilor “ECO SEPSI”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Energiei, nr. 2, judeţul 
Covasna, având Cod de Înregistrare Fiscală 25295381, numărul contului IBAN 
RO24RNCB0124108453980001, deschis la B.C.R. Sf. Gheorghe, reprezentată prin Tóth-Birtan Csaba 
având funcţia de preşedinte, pe de o parte, în calitate de delegatar, în numele unităţilor administrativ 
teritoriale membre ale asociaţiei de utilitate publică “ECO SEPSI”,  

şi 
2. Operatorul S.C. TEGA S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului 

nr. 1, judeţul 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 Máthé László pe de altă parte, în calitate de 
delegat,  

 
 În temeiul prevederilor art. ___ din Hotărârea nr. ___ din ______________ al Adunării Generale 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a 
Localităţilor „ECO SEPSI”, prevederile Contractului de delegare se modifică începând cu ___________, 
potrivit următoarelor:   
 
 
 ART.1. - Articolul 1ˆ1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 

se completează cu alineatul cu următorul cuprins: 
 Art. 1ˆ1 alin. (7) 
 Obiectul prezentului contract de delegare se completează în raza teritorială a comunei Ghidfalău 
cu dreptul și obligația delegatului de a presta serviciul de deszăpezire, împrăștierea de material 
antiderapant; 
 
 ART. 2. - Articolul 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (2) Redevența poate fi utilizată în întregime sau parțial pentru realizarea de investiții de către 
operatorul regional, în baza unui plan de investiții aprobat de ambele părți. 
 
 ART. 3. Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 (1) – În cuprinsul anexei nr. 6, partea ” Salubrizare stradală” tarifele se modifică astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

actual 
Tarif propus  

 SALUBRIZARE STRADALĂ    

5. 
Aplicat material antiderapant din mijloace 
mecanice 

mc 339,53 lei 509 lei 

6. Aplicat material antiderapant manual mc 432,88 lei 650 lei 

8. Curăţat zăpadă şi gheaţă manual mp 0,36 lei 0,45 lei 

9. Curăţat zăpadă mecanic de pe trotuar 1000 mp 81,95 lei 96,7 lei 

10. Colectat şi transportat deşeu stradal mc 130,44 lei 155 lei 

11. Măturat mecanic trotuar 1000 mp 95,12 lei 114 lei 

12. Aplicat soluţie ClCa pe străzi mc 1.969,92 lei 2,498 lei 
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15. Încărcat zăpadă cu încărcător frontal utilaj/oră  357 lei 

16. Transport zăpadă utilaj/oră  238 lei 

17. Ras rigole metru liniar  2,40 lei 

 *Pct. 15 – 17 reprezintă servicii noi    

 (2) - În cuprinsul anexei nr. 6 partea ”Secția Salubritate” tarifele se modifică astfel: 
Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

actual 
Tarif propus  

 SECȚIA SALUBRITATE    

1. 

a. Transport deşeuri menajere precolectate  

mediu urban – persoane fizice 

 

 

 

b. Câini de companie crescuţi în 

apartamentele blocurilor de locuinţe 

 

c. Transport deşeuri menajere precolectate  

mediu urban - persoane juridice 

d. Transport deşeuri menajere precolectate  

mediu rural – persoane fizice 

1 pers./lună/apartament 

2 + pers/lună/apartament 

 

1 pers./lună/casa ind. 

2 + pers./lună/casa ind. 

 

câine/lună 

 

 

mc 

1 pers./lună 

2+ pers./lună 

 10 lei 

 

 

- 

 

- 

10 lei 

 

 

165 lei 

8 lei 

- 

13 lei 

36 lei 

 

14 lei 

38 lei 

 

13 lei 

 

 

198 lei 

10 lei 

27 lei 

3. 
Depozitare deșeuri nereciclabile în Centrul de 
colectare 

mc 110 lei 175 lei 

4. 
Depozitare deșeuri din descopertări, 
construcţii şi   demolări în Centrul de 
colectare 

mc 
 

30 lei 
 

35 lei 

5. 
Transport container 24 mc cu moloz în afară 
de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci 
azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

750 lei 
 

862 lei 

6. 
Transport container 7 mc cu moloz în afară de 
deșeu inert, plăci bituminoase, plăci 
azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

180 lei 
 

288 lei 

7. 
Transport container 5,5 mc cu moloz în afară 
de deșeu inert, plăci bituminoase, plăci 
azbociment și tuburi PVC 

ocazie 
 

200 lei 
 

230 lei 

8. 

Transport container 4 mc cu moloz în afară de 
deșeu inert, plăci bituminoase, plăci 
azbociment și tuburi PVC 
 

ocazie 
 

110 lei 

 

173 lei 

9. 

Transport sac 1 mc cu moloz în afară de deșeu 
inert, plăci bituminoase, plăci azbociment și 
tuburi PVC 
 

ocazie 

− 50 lei 

primul 

sac 

solicitat 

 

− 75 lei al  

doilea sac 

solicitat 

 

− 100 lei al 

treilea sac 

solicitat 

 

− 75 lei primul sac 

solicitat 

 

 

 

− 104 lei al  doilea 

sac solicitat 

 

− 138 lei al treilea 

sac solicitat 
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10. Transport preplătit prin saci – 120 litri buc. 5,00 lei 7 lei 

11. 
Chirie container 4 mc pentru deșeuri 
biodegradabile 

ocazie 50 lei 75 lei 

12. 
Chirie container 5,5 mc pentru deșeuri 
biodegradabile 

ocazie 95 lei 110 lei 

13. 
Chirie container 7 mc pentru deșeuri 
biodegradabile 

ocazie 90 lei 138 lei 

14. 
Chirie container 24 mc pentru deșeuri 
biodegradabile 

ocazie 350 lei 402 lei 

15. Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 l buc./zi 4,16 lei 7 lei 

16. 
Închirierea la evenimente a pubelelor de 1,1 
mc 

buc./zi 5,95 lei 9 lei 

17. Chirie container 4 mc buc./lună 60 lei 86 lei 

18. Chirie container 5.5 mc buc./lună 120 lei 138 lei 

19. Chirie container 7 mc buc./lună 120 lei 138 lei 

20. Chirie container 1,1 mc buc./lună 45 lei 69 lei 

21. Chirie pubelă 120 litri buc./lună 5 lei 7,50 lei 

22. Chirie pubelă 240 litri buc./lună 7 lei 11 lei 

23. Chirie container 24 mc* buc./zi 27 lei 31 lei 

24. Chirie container 27 mc* buc./zi 27 lei 31 lei 

25. Chirie container 7 mc* zi 10 lei 12 lei 

30. 
Saci cu valoare preplătită pentru deşeuri 
vegetale 

buc. 0,50 lei 1 leu 

31. Pubela 120 l buc. 75,00 lei 100 lei 

32. Dislocare km 5,20 lei 9,50 lei 

 
(2) În anexa nr. 6, partea ”Notă”, prima liniuță se elimină, privind familiile compuse din mai mult de 5 

membri, cantitatea de deșeuri menajere transportate și facturate lunar se limitează la 5 persoane. 
(3) În anexa nr. 6, partea ”Notă”, la liniuța 2 se elimină exceptarea de plată a tarifului de salubrizare în 
cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 70 de ani, respectiv se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 Se exceptează de la plata tarifelor de transport deșeuri persoanele cu handicap grav (așa 

cum sunt definite în Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico- 

psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.)  
(4) În anexa nr. 6, partea ”Notă” liniuțele 6. și 7. se completează și vor avea următorul cuprins: 

 Pentru utilizatorul – persoană fizică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, 
carton, metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer față de 
utilizatorii care colectează separat, se stabilește un tarif diferențiat de colectare și transport 
deșeuri, după cum urmează: 

Tarif diferențiat mediul rural:  
Abonament 1 pers/casă individuală - 18 lei/lună 

  Abonament 2+pers./casă individuală - 40 lei/lună 
 
Tarif diferențiat mediul urban (Mun. Sfântu Gheorghe și orașul Baraolt): 

Abonament 1 pers/casă individuală - 25 lei/lună 
  Abonament 2+pers./casă individuală - 50 lei/lună 
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 În cazul utilizatorilor care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de 
colectare a deșeurilor, față de programul prestabilit, generând astfel un volum mai mare de 
deșeu menajer, se aplică un tarif suplimentar, după cum urmează 
 Tarif suplimentar mediul rural:  

Abonament 1 pers/casă individuală - 18 lei/lună 
  Abonament 2+pers./casă individuală - 40 lei/lună 
 
Tarif suplimentar mediul urban (Mun. Sfântu Gheorghe și orașul Baraolt): 

Abonament 1 pers/casă individuală - 25 lei/lună 
  Abonament 2+pers./casă individuală - 50 lei/lună 

Solicitarea serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri 
înregistrate la registratura societății TEGA S.A. sau online, prin e-mail, la adresa office@tega.ro. 

 
(5) În anexa nr. 6, tariful diferențiat de colectare și transport în cazul persoanelor juridice care nu 
colectează selectiv deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum 
mai mare de deșeu menajer față de utilizatorii care colectează separat, se modifică de la 247 lei/mc/lună 
TVA inclus la 292 lei/mc TVA inclus. 

 
(6) În anexa nr. 6, tariful în cazul utilizatorilor - persoană juridică, pentru care se aplică tariful de 
depozitare și de la care operatorul de salubritate nu colectează, respectiv nu transportă deșeuri selective 
(hârtie, carton, metal, plastic, sticlă), se stabilește tariful diferențiat de colectare și transport se modifică 
de la 720 lei/to + TVA la 850 lei/to + TVA. 
(7) În anexa nr. 6, tariful de depozitare aplicat în cazul UAT-urilor, unde gradul de 
acoperire cu contracte de salubrizare este sub 80% se modifică de la 480 lei/to+TVA la 570 lei/to + 

TVA. 
(8) În anexa nr. 6, se modifică modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de 
ambalaje de la 1.382,30 lei + TVA/tonă la 1631,11 lei + TVA/tonă. 
(9) Anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților se 
înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul act adițional, din care face parte integrantă. 
 
 ART. 4. - Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare stradală, anexa nr. 1B la Contractul de 
delegare se completează și se modifică, conform anexei nr. _________ la prezentul act adițional, din care 
face parte integrantă. 
 ART. 5. - Regulamentul serviciului de salubrizare – Anexa nr. 2 la Contractul de delegare se 
completează și se modifică, conform anexei nr. _________ la prezentul act adițional, din care face parte 
integrantă. 
 ART. 6. - Modelul contractului de prestări servicii de salubrizare pentru persoane fizice - Anexa 
nr. 2. la Regulamentul Serviciului de Salubrizare, se modifică conform anexei nr. _________ la 
prezentul act adițional, din care fac parte integrantă. 

 
 
 
Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân neschimbate, producând în continuare aceleaşi 
efecte juridice.  
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ___________, în 2 exemplare originale. 
 
                        Delegatar,                                                                                  Delegat, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor                                    S.C. TEGA S.A. 
                  “ECO SEPSI” 

Toth-Birtan Csaba -preşedinte              Máthé László – director general 
 


