
 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea AGA nr. 15 din 30.05.2012. 

 

ACT ADIŢIONAL NR.  9 / 2012. LA CONTRACTUL 

de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a localităţilor membre 

ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de salubrizare 

a localităţilor “ECO SEPSI” 

 

CAPITOLUL I. 

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 Covansa, având Cod de Înregistrare Fiscală 25295381, 

numărul contului IBAN RO24RNCB0124108453980001, deschis la B.C.R. Sf. Gheorghe reprezentată prin Antal 

Árpád András având funcţia de preşedinte, pe de o parte, în calitate de delegatar,  

şi 

Operatorul  S.C. TEGA S.A. cu sediul în mun. Sf.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 ing. 

Tóth-Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de delegat,  în baza Hotărârii Adunării generale ale asociaţilor, din 

data de 30.05.2012., au trecut la încheierea prezentului Act adiţional cu următoarele clauze: 

ART. 1.  

Începând cu data de 01.06.2012. alin. 2. al Art. 7. din Cap. V. din contract se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Redevenţa se calculează şi se virează trimestrial, de către operatorul regional până la data de 25 ale lunii următoare 

perioadei pentru care se datorează în contul UAT Sf. Gheorghe proprietar al bunurilor publice concesionate prin 

prezentul contract. 

ART. 2. 

Lista cuprinzând infrastructura tehnico-edilitară a Asociaţiei, care constituie anexa nr. 3. a Contractului de delegare, 

începând cu data de 01.06.2012, se modifică conform anexei nr. 1. la prezentul Act adiţional din care face parte 

integrantă. 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 

Încheiat astăzi 30.05.2012. 

 

Delegatar,        Delegat, 

ADI „ECO SEPSI”        S.C. TEGA S.A. 

Antal Árpád András - preşedinte      Tóth-Birtan Csaba – director general 


