
 Anexa nr. 1. la Hotărârea AGA. nr. 1 din _____________ 

 

 
ACT ADIŢIONAL nr. 20/2021. 

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 S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
 
 
PĂRŢI CONTRACTANTE  

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 
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 1 ianuarie 2020., potrivit următoarelor:   
 
 

ART. 1 – Anexa nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare se 
modifică și se completează după cum urmează: 

 
1.1 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful de salubrizare menajeră stabilit pentru persoane juridice se 

modifică de la 140 lei/mc/lună la 155 lei/mc/lună. 

1.2 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru depozitare deșeuri biodegradabile se 
modifică de la 45 lei/mc la 0 lei/mc. 

1.3 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru depozitare deșeuri nereciclabile în Centrul 
de colectare se modifică de la 54 lei/mc la 110 lei/mc. 

1.4 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru depozitare deșeuri din descopertări, 
construcții și demolări în Centrul de colectare se modifică de la 24 lei/mc la 30 lei/mc. 

1.5 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru transport container 7 mc cu moloz se 
modifică de la 165 lei/ocazie la 180 lei/ocazie. 

1.6 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru transport container 4 mc cu moloz se 
modifică de la 95 lei/ocazie la 110 lei/ocazie. 

1.7 În cuprinsul anexei nr. 6 tariful stabilit pentru transport sac 1 mc cu moloz se modifică de 
la 50 lei/buc la 50 lei/primul sac olectat, 75 lei/al doilea sac colectat și 100 lei/al treilea 

sac colectat. 

1.8 În anexa nr. 6, tariful perceput pentru colectarea și transporul deșeurilor precolectate 
selectiv, respectiv Pet, hârtie şi sticlă, DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, 
etc., care nu sunt valorificabile se modifică de la 140 lei/mc cu TVA la 155 lei/mc cu TVA.  



1.9 În anexa nr. 6, în cazul transportului în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe 
tariful de dislocare se modifică de la 4,80 lei/km inclusiv TVA la 5,20 lei/km inclusiv TVA. 

1.10  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 450 lei/tonă + TVA 

(535 lei) la 465 lei/tonă+TVA. 

 

ART. 2 – 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. 

 
 

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” 
Tóth-Birtan Csaba -preşedinte     Máthé László – director general 

 


