
Anexa nr. 1 la Hotărârea AGA nr. 25 din 12.11.2015 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 16 / 2015. 

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 Antal Árpád András 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 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 Tóth-Birtan Csaba pe de altă parte, în calitate de 

delegat,  
În temeiul prevederilor Art. 31^1. din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare,  

Având în vederea HCL nr. 76 din 2015. privind aprobarea delegării gestiunii unor activităţi 

din cadrul serviciului de salubrizare din oraşul Baraolt prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

ECO SEPSI în favoarea operatorului regional SC TEGA SA – Sfântu Gheorghe, emisă de Oraşul 

Baraolt, 

Au încheiat prezentul act adiţional cu următoarele clauze: 

 Art. 1^1 (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 Începând cu data de 1. noiembrie 2015., obiectul prezentului contract de delegare se modifică 

în raza teritorială a oraşului Baraolt cu dreptul şi obligaţia delegatului de a presta serviciul de 

salubrizare stradală, dezăpezire şi împrăştierea de material antiderapant şi cuprinde următoarele 

activităţi: 

1. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori; 

2. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

3. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

4. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

5. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de 

ecarisaj sau de către instalaţiile de neutralizare; 

 Celelalte clauze rămân neschimbate şi îşi produc efectele juridice.  

 Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 12.11.2015., în 2 exemplare. 

 

                        Delegatar,                                                                                 Delegat, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor                                S.C. TEGA S.A. 

                  “ECO SEPSI” 

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


