
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
de Utilităţi Publice pentru Serviciile de  
Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”  
Sf. Gheorghe str. Energiei nr.2, jud. Covasna. 
Nr. şi data înscrierii în Registrul Special: 
9 din 25.06.2009. 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 16.12.2009. 
 

ADUNAREA GENERALĂ A  ASOCIAŢILOR 
 

 
În prezenţa Asociaţilor:  

Membrii fondatori:  
Municipiul SF. GHEORGHE, prin Czimbalmos K. Csaba - împuternicit 

 Comuna CHICHIŞ, prin Tăraş Silviu - viceprimar 
 Comuna ILIENI, prin Fodor Imre - primar 

Membrii: 
Comuna Aita Mare, prin Bihari Edömér - primar 
Comuna Arcuş, prin Máthé Árpád - primar 
Comuna Băţani, prin Bardocz Csaba - primar 
Comuna Belin, prin Sikó Imre - primar 
Comuna Bixad, prin Bács Márton Csaba - primar 
Comuna Bodoc, prin Fodor István - primar 
Comuna Boroşneu Mare, prin Szőcs Levente - viceprimar 
Comuna Brăduţ, prin Balázsi Dénes - primar 
Comuna Breţcu, prin Kocsis Benedek - viceprimar 
Comuna Dalnic, prin Nagy Csaba - secretar 
Comuna Dobârlău, prin Maxim Vasile - primar 
Comuna Ghidfalău, prin Berde József - primar 
Comuna Hăghig, prin Sala Pavel - secretar 
Comuna Lemnia, prin Lukács Róbert - primar 
Comuna Malnaş, prin Szép Annamária - secretar 
Comuna Mereni, prin Molnár István - primar 
Comuna Micfalău, prin Nyáguly Vilmos - primar 
Comuna Moacşa, prin Oláh Badi Álmos - primar 
Comuna Ozun, prin Abraham Csaba - viceprimar 
Comuna Reci, prin Dálnoki Lajos - primar 
Comuna Valea Mare, prin Avram Gheorghe - primar 
Comuna Valea Crişului, prin Ioachim Silviu - primar 
Comuna Vâlcele, prin Marinescu Dumitru - primar 
Comuna Vârghiş, prin Ilkei Ferenc - primar 
 
Comuna Cătălina, prin Tusa Levente - primar 
Comuna Ghelinţa, prin Kocsis Géza - viceprimar 
Comuna Ojdula, prin Brânduş Dengyuk Vasile Silvestru - primar 
Comuna Sânzieni, prin Balogh Tibor - primar 
Comuna Turia, prin Kónya Benedek - arhitect 
Comuna Zăbala, prin Fejér Levente - viceprimar 



 
 Adunarea generală întrunită în sedinţa ordinară din data de 16 decembrie 2009, avută 
loc în municipil Sfântu Gheorghe, la convocarea preşedintelui asociaţiei, reprezentând un 
cvorum de 100%  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
-------- ART. 1.  Se aprobă modificarea Statutului asociaţiei conform  Actului Adiţional Nr. 1 la 
Statut, care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte. Preşedintele 
asociaţiei se mandatează în vederea semnării actului adiţional. Statutul asociaţiei se va 
reactualiza. 
-------- ART. 2.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei pe anul 2009 conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărâre din care face parte. 
-------- ART. 3. Se aprobă extinderea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubritate, pentru comunele care au aderat la asociaţia de dezvoltare  intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ ECO SEPSI ”, odată cu 
înregistrarea  la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, a menţiunii de dobândire a calităţii 
unităţilor administrativ teritoriale de acţionari al operatorului regional de salubritate, respectiv 
S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Contractul de delegare se va reactualiza cuprinzând toate 
modificările. Cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate 
din partea asociaţiei se mandatează preşedintele. 
-------- ART. 4. Se aprobă modificarea contractului de delegare a serviciilor publice de 
salubritate împreună cu anexele sale conform celor cuprinse în anexa nr.3 la prezenta 
Hotărâre din care face parte integrantă.  
---------ART.5. Se aprobă organigrama  asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ ECO SEPSI ” conform celor cuprinse în 
anexa nr.4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
--------ART.6. Solicitarea comunei Apaţa din judeţul Braşov, privind acceptare aderării ca 
membru în Asociaţia “ECO SEPSI” a fost amânată pentru următoarea adunare. 
--------ART.7. Se aprobă cotizaţiile membrilor pentru anul 2010 la suma de câte 100,00 lei 
pentru fiecare unitate administrativ teritorială exceptând municipiul Sf. Gheorghe al cărei 
cotizaţie se stabileşte la suma de 400,00 lei. 
--------ART.8. Se aprobă tarifele practicate de operator în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
contractuale conform celor cuprinse în anexa nr.5 la prezenta hotărâre din care face parte 
integrantă. 
--------ART.9. Sigla asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciile de salubrizare a localităţilor “ ECO SEPSI ” a fost amânată pentru următoarea 
adunare. 
 
 
-------- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Consiliul Director al 
asociaţiei. 
 
 


