ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR
HOTĂRÂRE NR. 2/29.05.2009
1. Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul
Sfântu Gheorghe, 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, având CIF.4404605, numărul
contului IBAN RO09TREZ25624670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe, reprezentat de
ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS, în calitate de primar, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Sfântu Gheorghe nr. 274 din 2008;
2. Comuna CHICHIŞ prin Consiliul Local Chichiş, cu sediul în localitatea Chichiş, judeţul Covasna, CIF
4201899 cont. RO78TREZ2565040XXX000288, deschis la Trezoreria mun. Sf. Gheorghe,
reprezentat de SÁNTA GYULA, în calitate de primar, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local
Chichiş nr. 43 din 2008;
3. Comuna ILIENI, prin Consiliul Local ILIENI, cu sediul în localitatea Ilieni str. Kossuth Lajos nr. 97,
judeţul Covasna, CIF 4404419, cont. RO 13 TREZ25624510220XXXXX, deschis la Trezoreria mun.
Sf. Gheorghe, reprezentat de FODOR IMRE, în calitate de primar, împuternicit prin hotărârea
Consiliului Local Ilieni nr. 75 din 2008;
În calitate de asociaţi membrii fondatori a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”, cu sediul în Sf.
Gheorghe str. Energiei nr. 2, judeţul Covasna, cod de Înregistrare Fiscală 25295381/17.03.2009,
întruniţi în şedinţa Adunării Generale din data de 25.06.2009, la sediul Asociaţiei,
În temeiul prevederilor art.31^1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006,
cu
completările
şi
modificările
ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 11 şi urm. din Legea nr. 101/2006, cu completările şi modificările
ulterioare,
privind
serviciul
de
salubrizare
a
localităţilor.
În temeiul prevederilor art. 14 şi urm. din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”
HOTĂRÂŞTE
ART.1. Începând cu data de 1 iunie 2009, se aprobă delegarea serviciului de salubrizare
(împreună cu infrastructura tehnico-edilitară a serviciului – bunuri de retur care constituie şi fac parte
exclusiv din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe) în municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi
în comunele membre ale Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile
de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”, respectiv Chichiş şi Ilieni din judeţul Covasna, în favoarea
operatorului regional SC. TEGA S.A, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1, judeţul
Covasna, nr. de înreg. La O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, J14/295/1996, având C.U.I. RO8670570,
reprezentat prin director general ing. Tóth-Birtan Csaba, - după cum urmează:
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
b) sortarea deşeurilor municipale;
c) organizarea prelucrării, neutrilizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
f) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la
echipamente electrice şi electronice etc.);
g) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile
populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor
proprietate individuală;
Art.2. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, încheiat între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a
Localităţilor „ECO SEPSI”, în calitate de Delegatar şi S.C.TEGA S.A., în calitate de delegat, precum şi
Caietul de sarcini al serviciului. Regulamentul serviciului şi Indicatorii de performanţă a serviciului, anexe
la Contractul de delegare.
Art.3. Se aprobă tarifele serviciului de salubrizare în baza memoriului tehnic, întocmită în conformitate
cu Normele metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, emis de A.N.R.S.C. U.P. după cum urmează:
TARIFE VALABILE ÎNCEPÂND CU 01.06.2009., ÎN ARIA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
DENUMIRE SERVICIU

U.M

PREŢ FĂRĂ TVA

PREŢ CU TVA

Transport
deşeuri 1 mc.
menajere precolectate

54.62 lei

65,00 lei = 6,50
lei/persoană/lună

Transport
deşeuri
Chilieni şi Coşeni

2,52 lei

3,00 lei/persoană/lună

Transport deşeuri de la mp/lună
agenţi economici fără
recipienţi proprii

0,43 lei

0,51 lei

Închiriere
4 mc.

container 1 buc./lună

35,00 lei

41,65 lei

Închiriere eurocontainer 1 buc./lună
1,1 mc

20,00 lei

23,88 lei

Închiriere pubelă
120 litri

1 buc./lună

3,00 lei

3,57 lei

Închiriere pubelă
240 litri

1 buc./lună

4,00 lei

4,76 lei/lună

Depozitare deşeuri pe 1 mc.
platformă

10,08 lei

12,00 lei

Dislocare colectat şi
transportat PET
colectat şi transportat
hârtie
Colectat şi transportat
sticlă
Colectare şi transport
deşeuri voluminoase
din demolări, sau spaţii
verzi suplimentar de la
blocuri

1 km.

4,63 lei

5,50 lei

1 mc.

0,00 lei

0,00 lei

1 mc.

0,00 lei

0,00 lei

1 mc.

0,00 lei

0,00 lei

1 mc.

76,71 lei

91,28 lei

TARIFE VALABILE ÎNCEPÂND CU 01.06.2009 ÎN ARIA TERITORIALĂ A COMUNELOR CHICHIŞ ŞI ILIENI
DENUMIRE SERVICIU

U.M.

PREŢ FĂRĂ TVA

PREŢ CU TVA

Transport
deşeuri 1 mc.
menajere precolectate
de la persoane juridice

54,62 lei

65,00 lei

Transport
deşeuri
menajere precolectate
de la persoane fizice

2,52 lei

3,00 lei/persoană/lună

Închiriere container 4 1 buc./lună
mc.

35,00 lei

41,65 lei

Închiriere eurocontainer 1 buc./lună
1,1 mc.

20,00 lei

23,88 lei

Închiriere pubelă
120 litri

1 buc./lună

3,00 lei

3,57 lei

Închiriere pubelă
240 litri

1 buc./lună

4,00 lei

4,76 lei/lună

Depozitare deşeuri pe 1 mc.
platformă

10,08 lei

12,00 lei

Colectat şi transportat
PET
Colectat şi transportat
hârtie

2 mc.

0,00 lei

0,00 lei

1 mc.

0,00 lei

0,00 lei

Colectat şi transportat
sticlă
Colectare transport
deşeuri voluminoase
din demolări, sau spaţii
verzi suplimentar de la
blocuri

1 mc.

0,00 lei

0,00 lei

1 mc.

76,71 lei

91,28 lei

Art.4.
a) Se stabileşte cantitatea anuală de deşeuri menajere transportate , luată în calcul la facturare, la 1,2
mc., reprezentând 0,1 mc./lună în cazul persoanelor fizice, valabilă în municipiul Sfântu Gheorghe.
b) Pentru persoanele fizice din gospodării individuale se acordă de către operator recipienţi de
precolectare inscripţionate cu adresa utilizatorului cu titlu de comodat, în celellalte cazuri recipienţii de
precolectare se pun la dispoziţia utilizatorilor cu titlu de închiriere.
c) În cazul familiilor cu acelaşi domiciliu compuse din mai mult de 4 membrii, cantitatea de deşeuri
transportate şi facturate lunar se limitează la 0,4 mc.
d) În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deşeuri produs depăşeşte 5 mc. pe lună, chiria
lunară a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părţilor, existând posibilitatea
eliminării totale.
e) În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deşeu produs depăşeşte 10 mc. pe lună, operatorul
de salubritate va negocia condiţii de servicii şi de tarifare specifice luând în considerare punctele de
vedere ale utilizatorilor.
Cu aducerea la îndeplinirea prezentei Hotărâri se mandatează membrii Consiliului director, şi operatorul
de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Municipiul Sfântu Gheorghe
Comuna Chichiş
Comuna Ilieni
Sf. Gheorghe la 29.05.2009.

