
 
 

Anexa nr. 1. la Hotărârea AGA nr. 8 / 14.07.2010. 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 6 / 14.07.2010. 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 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 ing. Tóth-Birtan Csaba pe de altă 

parte, în calitate de delegat,   

   CAPITOLUL II. 

   Obiectul contractului de delegare a gestiunii 

ART. I.  

La Art. 1. se introduce art. Art. 1^2. cu următorul text:  

 Lucrările prevăzute la art. 1^1, se efectuează în conformitate cu regulamentul serviciilor 

de salubrizare stradală şi a caietului de sarcini. Contravaloarea acestor lucrări se facturează 

lunar de către operator în favoarea beneficiarului, conform tarifelor aprobate, după întocmirea 



 
 

procesului verbal de recepţie a lucrărilor de către persoanele împuternicite din cadrul 

operatorului şi a primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 15 ale lunii următoare 

celei în care s-au efectuat serviciile. 

 Facturile reprezentând contravaloarea serviciilor cuprinse la art. 1^1, vor fi achitate de 

către municipiul Sfântu Gheorghe în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora. Neplata 

facturilor la scadenţă poate atrage penalităţi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata 

la scadenţă a obligaţiilor datorate faţă de bugetul de stat, fără ca aceasta să depăşească 

cuantumul facturii la care se aplică. 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 

Încheiat astăzi 14. iulie 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 

 

Bardóczi Sándor – consilier juridic 

 


