Anexa nr. 1. la Hotărârea AGA nr. 10 din 24.11.2010.

ACT ADIŢIONAL NR. 7 / 24.11.2010. 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”

În temeiul prevederilor art. 1. din Hotărârea nr. 10 din 24.11.2010., 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.ianuarie 2011. potrivit următoarelor:
CAPITOLUL XIV.
Administrarea patrimoniului public şi privat
La art. 25. se introduce art. 25^1. cu următorul text:
Art. 25^1. Comunele aderate ulterior nu posedă infrastructură tehnico-edilitară aferentă serviciului
delegat, iar în cazul în care pe parcursul perioadei contractuale vor exista asemenea bunuri, prezentul
contract se va modifica în mod corespunzător cu evidenţierea acestora prin anexă la contract.

CAIETUL DE SARCINI al serviciului de salubrizare delegat se modifică potrivit următoarelor:
CAP. II.
ART. 8.
La ART. 8. se introduce ART. 8.(1)^1. cu următorul text:
Reparaţiile şi cheltuielile cu dotarea punctelor teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor se
decontează de către Autoritatea Administraţiei Publice Locală beneficiară, membră a Asociaţiei (puncte
de colectare din cartiere sau în mediu rural). Cheltuielile cu reparaţiile şi dotarea celălaltor elemente
componente ale sistemului public de salubrizare, definite potrivit alin. (2) art. 5 din Regulament, se
finanţează de către operator şi Asociaţie.
CAP. III.
ART. 10.
La ART. 10. se introduce ART. 10^1. cu următorul text:

Numărul de locuitori din aria de operare în municipiul Sfântu Gheorghe este de 44.950 locuitori
înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care în gospodării individuale 12.795 de locuitori din care 535 în satul
Chilieni, 394 în satul Coşeni şi 32.155 în asociaţii de locatari/proprietari.
În cazul comunelor aderate la Asociaţia Eco Sepsi numărul de locuitori în baza rezultatului
recensământului din anul 2002 şi anume 97.525 persoane în 36 de comune, conform anexei nr. 31. la
caietul de sarcini.
La ART. 15. se introduce ART. 15^1. cu următorul text:
Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 1,2 mc/lună/persoană,
în municipiul Sfântu Gheorghe şi 0,7 mc/an/persoană în cazul comunelor aderate la Asociaţia Eco Sepsi,
determinată conform anexei nr. 5. la prezentul caiet de sarcini.
Modificarea Anexei nr. 21. la Caietul de sarcini prin includerea firmelor din comune.

REGULAMENTUL serviciului de salubrizare delegat se modifică potrivit următoarelor:
CAP. II.
SECŢIUNEA 1.
La ART. 17 se introduce ART. 17.(1)^1. cu următorul text:
(1)^1 Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac şi/sau saci de plastic
distribuiţi contra cost sau gratuit în cazul sacilor pentru colectare selectivă de operator.
ART. 18. se completează după cum urmează:
(4) Operatorul este în drept să actualizeze permanent în baza sa de date, situaţiile vizând numărul de
locuitori/utilizatori ai serviciilor publice de salubritate, dacă constată o neconcordanţă între numărul de utilizatori şi
cel rezultat din situaţiile comunicate operatorului de către unităţile administrativ teritoriale din aria de operare.
Operatorul va aplica la facturare numărul de persoane efectiv deservite, – după caz - cu respectarea prevederilor
legale şi a Regulamentului serviciilor.
(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.
(6) În cazul utilizatoriilor la care numărul de persoane deservite creşte, sau se diminuează utilizatorul este obligat
să anunţe în scris operatorul despre modificarea numărului de persoane deservite, începând cu data de 1 ale
lunii următoare celei în care s-a ivit modificarea. În caz contrar operatorul este în drept să modifice unilateral

numărul de persoane din contract, chiar şi retroactiv până la data când utilizatorul era obligat să aducă la
cunoştinţa operatorului modificarea numărului de persoane.
(7) În cazul în care utilizatorul refuză primirea facturilor sau refuză să intre în contact cu personalul operatorului
(agenţi de servicii clienţi), operatorul, în baza referatului agentului de servicii clienţi, este în drept să rezilieze
unilateral contractul de prestări servicii de salubritate, încheiat cu utilizatorul din cauză, caz în care unitatea
administrativ teritorială, în raza căreia domiciliează utilizatorul respectiv va lua măsuri ce se impun în vederea
reglementării acestor cauze şi în cazul în care nu se va reglementa situaţia utilizatorului în termen de max. 30 de
zile de la sesizare, în cauză se va aplica amendă conform prevederilor O.U.G. nr. 78/2000, privind regimul
deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare.
(8) În cazul colectării deşeurilor provenite de la case de vacanţă (imobile care nu sunt locuite permanent),
contravaloarea serviciilor prestate se stabileşte în funcţie de suprafaţa desfăşurată a construcţiei.
Autorităţile administraţiei publice locale vor comunica operatorului de salubritate evidenţa imobilelor care se
consideră case de vacanţă.
Se aprobă modelul de contract având ca obiect prestarea serviciilor de salubritate, încheiate cu proprietarii
caselor de vacanţă potrivit anexei nr. 1. la prezenta.
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