
 

 

Anexa nr. 1. la Hotărârea AGA nr. 11 din 04.04.2011. 

Nr. 53 din 30.03.2011. 

CONSILIUL DIRECTOR 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL 2010. 

 

1. Situaţia privind numărul de membrii şi populaţia deservită şi capitalul subscris şi vărsat: 

- începând cu luna octombrie a anului 2010. comuna Comandău a aderat la asociaţie, astfel numărul de 
autorităţi publice locale membre a devenit 37. 

- potrivit datelor INS la 1. ianuarie 2010. numărul total al locuitorilor localităţilor membre a fost de 159.122, 
reprezentând 71,51 % din numărul locuitorilor judeţului Covasna. 

- potrivit evidenţelor TEGA S.A., la data de 17. noiembrie 2010. numărul locuitorilor cu contract de transport 
deşeuri a fost de 113.390, ceea ce reprezintă 71,25 % din numărul locuitorilor conform evidenţei INS. 

- capitalul subscris şi vărsat este 4.000 lei. 

2. Datele statistice fizice şi financiare, defalcate pe comune sunt prezentate în anexele nr. 1. şi 
2. la prezentul raport. 

3. Situaţia redevenţei şi fondului de investiţii creat este prezentată în anexa nr. 3. la prezentul 
raport. 

4. Punerea în aplicare a hotărârilor AGA mai importante: 

- Hotărârea nr. 8 din 14.07.2010. prin care Consiliul director a fost împuternicit să discute cu reprezentanţii 
Salubriserv eventuala preluare a pachetului de acţiuni deţinut de comunele membre. A avut loc o întâlnire 
cu reprezentanţii firmei în cadrul căreia s-a expus intenţia de a dobândii pachet decisiv (cel puţin 50 %), dar 
pentru acest lucru ar fi nevoie de eliminarea celor două comune din jud. Harghita acţionare. După întâlnire 
nu a fost dat răspuns oficial din partea Salubriserv. 

- Hotărârea nr. 10 din 24.11.2010: 

- Actualizarea numărului de utilizatori, dacă se constată neconcordanţă între datele din contract şi evidenţele 
unităţii administrativ teritoriale – s-a efectuat în comunele Ghelinţa, Chichiş, Bixad, Valea Mare. 

- Contracte separate pentru casele de vacanţă – au fost furnizate datele din comunele din anexa nr. 4., 
începând cu aprilie 2011. se va demara încheierea contractelor. 

5. Situaţia plăţii cotizaţiilor este prezentată în anexa nr. 5. la prezentul raport. 

 

Preşedinte,      Director executiv, 

Antal Arpad-Andras     Toth-Birtan Csaba 


