
 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIILOR 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 01.02.2016. 

 

Adunarea Generală a Asociaţiilor întrunită în şedinţa din data de 01. 
februarie 2016.; 

În temeiul prevederilor art. 21 (2) “b”, “h” al O.G. nr. 26 din 2000. cu 
completările şi modificările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 16 (2) “c”, “l” şi urm. din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”; 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1.  

Se aprobă Actul adiţional nr. 15 / 2015. la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4 / 2009, şi anexele sale – anexa nr. 2. Regulamentul 
serviciului de salubrizare; anexa nr. 3. Mijloace fixe aparţinând domeniului public Sf. Gheorghe 
aferente serviciilor de salubrizare delegate, Bunuri de retur; anexa nr. 5. Bunuri de retur realizate din 
fondul de investiţii salubritate, care la terminarea contractului revin delegatarului; anexa nr. 6. Tarifele 
serviciilor publice de salubrizare; anexa nr. 1.A. Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare delegat; 
anexa nr. 1.B. Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare stradală - încheiat între Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate 
S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1. la prezenta hotărâre din care face parte 
integrantă. 

ART. 2.  

Se aprobă Raportul de activitate şi Situaţiile financiare pe anul 2015. al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”, 
conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

ART. 3.  

Se aprobă B.V.C. pe anul 2016. conform anexei nr. 3. la prezenta hotărâre, din care face parte 
integrantă. 

ART. 4.  

Se aprobă Regulamentul de aplicare a exceptărilor de plata tarifului de salubritate, conform anexei nr. 
4. la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Cu aducerea la îndeplinirea prezentei Hotărâri se mandatează Consiliul director al asociaţiei. 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

     ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS       BARDÓCZ R. GABRIELLA 


