Anexa nr. 1. la Hotărârea AGA nr. 18 din 21.01.2013.

ACT ADIŢIONAL NR. 10 / 2013. 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”

În temeiul prevederilor art. 1. din Hotărârea nr. 18 din 21.01.2013., al Adunării Generale ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor „ECO SEPSI”,
prevederile CONTRACTULUI DE DELEGARE se modifică începând cu 01. februarie 2013. potrivit următoarelor:
CAPITOLUL VII.
Art. 11.
lit. d) să servească utilizatorii cu care a încheiat contract din unitatea administrativ teritorială unde i-a fost
delegat/delegată serviciul/activitatea.
litera z) se transcrie la Regulament – art. 74.
z) Cantitatea minimă lunară a deşeurilor menajere colectate de la utilizatorii serviciilor publice de
salubritate, persoane juridice – agenţi economici-, se stabileşte la 0,4 mc/lună. Delegatul serviciilor
publice de salubritate va modifica contractele cu utilizatorii serviciilor publice de salubritate – agenţi
economici-, în mod corespunzător.
CAPITOLUL VIII.
Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora
Art.15. va avea următorul text:
Art. 15. - Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor
stabilite conform procedurii de facturare. Utilizatorii serviciilor sunt obligate să achite contravaloarea serviciilor
prestate la termenele stabilite în contractul încheiat cu operatorul.

CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubrizare delegat se modifică potrivit următoarelor:
CAP. III.
Art. 10. - Numărul de locuitori din aria de operare în municipiul Sfântu Gheorghe este de 42.738 locuitori
înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care în gospodării individuale 13.697 de locuitori din care 563 în satul Chilieni,
375 în satul Coşeni şi 28.103 în asociaţii de locatari/proprietari.

În cazul comunelor aderate la Asociaţia Eco Sepsi numărul de locuitori în baza rezultatului
recensământului din anul 2011. şi anume 94.699 persoane în 36 de comune, conform anexei nr. 31. la caietul de
sarcini.
Art. 11.
Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 21. la caietul de sarcini.
Art. 12.
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri în cazul acelora care
depun deşeurile în locuri de colectare amplasate pe domeniu public sunt prezentate în anexa 30., respectiv a
dotării celălaltor utilizatori persoane juridice cu recipiente, sunt prezentate în anexa nr. 29. la caietul de sarcini.
Art. 17.
Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 23.
Art. 23.
Spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care dispun acestea sunt cele
din anexa nr. 21 .
Art. 24.
La staţia de sortare, cantităţile şi categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în
anexa nr. 8.
Art. 37. devine art. 36., astfel începând cu art. 37. articolele se renumerotează.
Se introduce o nouă secţiune:
SECŢIUNEA a 6-a - Dispoziţii finale
Textul art 37. se modifică după cum urmează:
Art. 37.
(1) Operatorul este obligat să furnizeze anual până la data de 10. ianuarie datele necesare autorităţilor
administraţiei publice locale în vederea calculării şi declarării contribuţiei instituite prin O.U.G. nr. 196 /
2005, modificată, în cazul neândeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri
încredinţate spre eliminare finală. Densităţile medii utilizate în calcul pentru calculul obiectivelor anuale şi
a cantităţilor valorificate în tone pentru diferite categorii de deşeuri se stabilesc, după cum urmează:
1. deşeuri menajere

0,33 tone/mc

2. PET, plastic

0,02 tone/mc

3. hârtie

0,1 tone/mc

4. sticlă

0,3 tone/mc

5. nămol

1,6 tone/mc

6. pământ şi pietre

1,6 tone/mc

7. ambalaje metalice

0,3 tone/mc

8. biodegradabile (lemn)

0,3 tone/mc

9. deşeuri stradale

0,4 tone/mc

10. DEEE

0,15 tone/mc

REGULAMENTUL serviciului de salubrizare delegat se modifică potrivit următoarelor:
CAP. I.
Art. 7. se modifică după cum urmează:
(1) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe raza teritorială a unităţilor asociate, care au încheiat contract
cu operatorul au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.
CAP. II.
Art. 18.

alin (2) se elimină
alin. (3) şi alin. (5) se modifică după cum urmează:

(3) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (2), de a dota spaţiile de colectare pentru toţi producătorii de
deşeuri, care au contract de prestare încheiat cu acesta.
(5) Utilizatorii sunt obligaţi ca în cazurile în care solicită reducerea numărului de persoane deservite, să facă
dovada motivelor pentru care se solicită acest lucru. De ex., în caz de deces se anexează cererii tip şi certificatul
de deces; în cazul elevilor/studenţilor plecaţi din localitate, la cerere se va anexa adeverinţă de la instituţia de
învâţământ din care rezultă frecventarea cursurilor de zi a persoanei în cauză; în cazul persoanelor plecaţi,
temporar sau definitiv, dovada se face cu orice act oficial care atestă schimbarea temporară/definitivă a
domiciliului, inclusiv adeverinţe eliberate în acest sens de către unităţile administrativ teritoriale în raza cărora se
află, etc. Cererea fără acte justificative nu va fi primită de operator.
La Art. 22. alin. (6) se modifică după cum urmează:
Personalul care execută colectarea va încărca numai deşeurile depuse în pubele sau saci de plastic care
poartă elementul de identificare prin care se dovedeşte că pentru transportul acestuia s-a încheiat
contract.

Art. 23. se modifică după cum urmează:
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, poate aplica
tarife diferenţiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale, respectiv poate fixa o valoare
de preluare a deşeurilor valorificabile, valoare cu care se poate diminua valoarea facturii, corespunzător
cantităţilor de deşeu valorificabil predat.
CAP. III.
Art. 69. va avea următorul cuprins:
(u) operatorul va pune la dispoziţia utilizatorilor serviciilor de salubritate persoane fizice din mediul rural, care au
domiciliul într-o rază de 30 km din centrul municipiului Sf. 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.
La Art. 74. se introduce un nou aliniat
(5) Cantitatea minimă lunară a deşeurilor menajere colectate de la utilizatorii serviciilor publice de
salubritate, persoane juridice – agenţi economici-, se stabileşte la 0,4 mc/lună. Delegatul serviciilor
publice de salubritate va modifica contractele cu utilizatorii serviciilor publice de salubritate – agenţi
economici-, în mod corespunzător.
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