
Anexa nr. 1. la Hotărârea nr. 6 din 21.04.2010. 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 / 21.04.2010. 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, 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 ing. Tóth-Birtan Csaba pe de altă 

parte, în calitate de delegat,   

 

 

    CAPITOLUL V. 

     Redevenţa 

 

ART.I.  

 Începând cu data de 1. ianuarie 2010, Cap.V. din contract se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

Art. 7. - Redevenţa este de 0,35% din producţia facturată aferentă fiecărei unităţi administrativ 

teritoriale, aferentă serviciilor de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere. 

 Redevenţa se calculează şi se virează trimestrial, de către operatorul regional până la 

data de 25 ale lunii următoare perioadei pentru care se datorează şi va fi utilizat pentru 

asigurarea funcţionării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” în conformitate 

cu bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei, anual aprobate. 

Art. 8. - Operatorul regional (delegatul) va creea un fond de investiţii care se va alimenta după 

cum urmează: 

 3,65% din producţia facturată aferentă serviciilor de colectare, transport şi depozitare 

deşeuri menajere; 

- 1% din producţia facturată aferentă serviciilor de salubrizare stradală, dezăpezire şi 

împrăştiere de material antiderapant, servicii prestate în municipiul Sfântu Gheorghe. 



Alimentarea fondului prevăzut la alineatul precedent se va efectua de către operator, 

(delegat) prin virament bancar în cuantumul calculat conform procentelor stabilite mai sus, 

respectiv 3,65% din producţia facturată aferentă serviciilor de colectare, transport şi depozitare 

deşeuri menajere şi 1% din producţia facturată aferentă serviciilor de salubrizare stradală, 

dezăpezire şi împrăştiere de material antiderapant, într-un cont distinct. 

Utilizarea sumelor din acest fond se poate efectua în baza listei de investiţii aprobate de 

către Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I. “ECO SEPSI”. 

Mijloacele fixe achiziţionate din acest fond devin bunuri de retur. 

Toate prevederile contrare celor de mai sus, cuprinse la Cap.V. din Contract se abrogă 

începând cu 1. ianuarie 2010. 

 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 

Încheiat astăzi 21. aprilie 2010. în treizecişişapte 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 

 

       Szabó Csilla – director economic 

 

Bardoczi Sándor – consilier juridic 

 

 


