Anexa nr.3 la HOT. AGA din 16.12.2009.
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.

ACT ADIŢIONAL NR. 4 /16.12.2009., la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
"ECO SEPSI"
În temeiul prevederilor art.4 din Hotărârea nr. 5/16.12.2009., al Adunării Generale
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de
Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”, s-a încheiat prezentul act adiţional.
ART.1
După Art. 11 din Contract se introduce art. Art. 11^1. cu următorul text:Art. 11^1.
În vederea implementării Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor din Judeţul
Covasna, imediat ce noul CMID va deveni operaţional, operatorul regional de salubritate,
respectiv S.C. TEGA S.A., are obligaţia de a depune toate diligenţele şi de a investi în
echipamentele necesare, în vederea atingerii ţintelor de colectare, de reciclare şi valorificare,
de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, valabile pentru judeţul
Covasna, care se recalculează direct proporţional cu populaţia existentă în aria administrativ
teritorială a unităţilor administrative care au calitatea de delegatar al serviciilor de
salubritate în temeiul prezentului contract.
S.C. TEGA S.A. se obligă să transporte deşeurile colectate la Centrul de Management al
Deşeurilor din localitatea Boroşneu Mare din momentul în care acesta devine operaţional.
S.C. TEGA S.A. se obligă să respecte zonele de colectare din proiectul Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor şi să construiască, să echipeze şi să administreze, pentru
fiecare municipiu/oraş deservit, un centru de colectare a deşeurilor voluminoase, a DEEEurilor şi deşeurilor periculoase de la populaţie şi să încheie contracte cu Asociaţiile de
Producători pentru tratarea acestora.
ART.2

Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor se extinde pentru unităţile administrativ teritoriale membre ale asociaţiei
ECO SEPSI, odată cu odată cu înregistrarea la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna,
a menţiunii de dobândire a calităţii unităţilor adminisrtrativ teritoriale de acţionari al
operatorului regional de salubritate, respectiv S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

ART.3
Anexele caietului de sarcini se modifică în mod corespunzător în funcţie de specificul
fiecărei unităţi administrativ teritoriale din aria de operare, conform materialului anexat
care face parte integrantă din prezentul act.
ART.4
Prevederile art.31 din Caietul de sarcini se completează cu următoarele: Această
activitate de se va desfăşura în raza fiecărei unităţi administrativ teritoriale de
minimum două ori pe an.
ART.5 Prevederile art.22 din Regulamentul serviciului de salubrizare delegat se
completează cu alin (9) având următoarel text: Tariful cuprinde colectarea tansportul şi
depozitarea deşeurilor precolectate de utilizatorii persoane fizice într-un singur
recipient de 120 litri. Cantităţile suplimentare se vor colecta numai în saci preplătite
sau în baza comenzii suplimentare a utilizatorului transmis în scris operatorului.
Cantităţile colectate suplimentar se vor factura în plus, în afara celor colectate în saci
preplătiţi.
ART.6
Prevederile art.56 din Regulamentul serviciului de salubrizare delegat se completează
cu următorul text: Colectarea deşeurilor electronice (DEEE) se efectuează lunar în
zona urbană şi din 6 în 6 luni în zona rurală.
ART.7
Prevederile art.69 lit.i din Regulamnentul serviciului de salubrizare delegat se modifică
şi va avea următorul text:
i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţiilor
administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze
întreaga cantitate de deşeuri, dacă cantităţile suplimentare sunt precolectate în saci
preplătite achiziţionate de la furnizor sau dacă aceste cantităţi suplimentare se
colectează pe baza comenzii suplimentare a utilizatorului, şi să lase în stare de
curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public.
Dacă cantităţile suplimentare nu se precolectează în condiţiile prezentului
Regulament, operatorul va refuza colectarea acestora, iar utilizatorul serviciului va
suporta consecinţele precum şi amenzile aplicate conform actelor normative în
materie pentru nerespectarea normelor referitoare la depozitarea deşeurilor;
ART.8
Prevederile art.69 din Regulamnentul serviciului de salubrizare delegat se completează
cu lit “u” având următorul text:
Operatorul va pune la dispoziţia utilizatorilor serviciilor de salubritate persoane
fizice din mediul rural care au domiciliul îtr-o rază de 30 km din centrul municipiului

Sfântu Gheorghe, cu titlu de comodat, recipienţi de precolectare deşeuri de 120 litri.
În cazul în care într-o gospodărie există numai o singură persoană, utilizatorul va
dota cu titlu gratuit utilizatorul cu un număr de trei saci de plastic/lună, purtând
denumirea operatorului pentru colectarea deşeurilor, existând posibilitatea dotării
utilizatorului din cauză cu recipient de precolectare contra cost.
ART.9
Prevederile art.72 din Regulamnentul serviciului de salubrizare delegat se completează
după cum urmează:
v) utilizatorii care părăsesc timp de mai mult de o lună domiciliul sunt obligaţi
să restituie operatorului recipientul deţinut cu titlu de comodat, în caz contrar sunt
obligaţi să cumpere recipientul de la operator;
z) utilizatorii care produc cantităţi suplimentare faţă de capacitatea de
precolectare a recipientelor deţinute, sunt obligaţi să precolecteze aceste cantităţi în
saci preplătite achiziţionate de la furnizor, sau să solicite în scris operatorului
transportul cantităţilor suplimentare separat şi contra cost;
x) utilizatorii persoane juridice care deţin recipienţi de precolectare cu titlu de
închirie şi nu solicită transport de deşeuri nici o dată întro perioadă de o lună, sunt
obligaţi să plătescă operatorului o chirie diferenţiată pentru recipienţii cu care sunt
dotaţi. Chiria diferenţiată va consta în majorarea tarifului de închiriere a
recipientului cu un procent de până la 100% conform tarifelor aprobate.
ART.10
Indicatorii de performanţă pentru serviciile publice de salubrizare se vor actualiza
trimestrial şi pentru zona rurală, după începerea prestării serviciilor.
Toate celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor şi a anexelor sale rămân nemodificate.
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