
 
 

 

Anexa nr. 1. la Hotărârea AG.A. nr. 1 din 31.03.2017. 

Nr. 8 din 08.02.2017. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR  

PENTRU ANUL 2016. 

 

În anul 2016. ADI ECO-SEPSI şi-a continuat obiectul de activitate statuat prin actul constitutiv de 

organizare, reglementare, finanţare, exploatare, monitorizare şi gestionare în comun a serviciului de 

salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a UAT membre, precum şi realizarea în comun a unor 

investiţii de interes zonal în acest domeniu în baza strategiei de dezvoltare adoptate în anul 2014. 

I. În anul 2016. ADI ECO-SEPSI a avut 3 (trei) şedinţe AGA şi au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărârea nr. 1 din 01.02.2016. – 10 participanţi  

- Aprobarea Actului adiţional nr. 15 / 2015. al Contractului de delegare nr. 4 / 2009. 

- Aprobarea Raportului de activitate şi Situaţiile financiare pe anul 2015.  

- Aprobarea B.V.C. pe anul 2016.  

- Aprobarea Regulamentului de aplicare a exceptărilor de plata tarifului de salubritate. 

2. Hotărârea nr. 2 din 27.07.2016. – 27 participanţi 

- Aprobarea numirii noului preşedinte al A.D.I. ECO SEPSI. 

- Aprobare numire noi membrii în Consiliul Director al A.D.I. ECO SEPSI. 

3. Hotărârea nr. 3 din 07.11.2016. – 13 participanţi 

- Aprobare modificare Organigramă şi Statul de funcţii. 

- Aprobare modificare R.O.F. şi R.O.I. 

- Aprobare modificare B.V.C. şi Lista de investiţii.  

Hotărârile luate în A.G.A. în anul 2016. au fost puse în aplicare, după cum urmează: 

- A fost aprobată modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a mun. 

Sf. Gheorghe nr. 4 / 2009, prin modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare actualizat în baza 

Ordinului nr. 82 / 2015. privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor şi prin 

modificarea tarifelor serviciilor publice de salubrizare a localităţilor începând cu 1. ian. 2016. Totodată a 



 
 

 

fost aprobată Regulamentul de aplicare a exceptărilor de plata tarifului de 

salubritate în cazul limitei de vârstă peste 70 de ani, în cazul copiilor cu 

vărstă de sub 1 an şi în cazul persoanelor cu handicap grav. 

- Începând cu data de 01.07.2016. dl. Tóth-Birtan Csaba a fost numit ca 

preşedinte A.D.I. ECO SEPSI cu un mandat de 4 ani. Totodată au fost 

numiţi membrii Consiliului director cu un mandat de 4 ani următorii membrii: Fodor István – UAT Bodoc, 

Dimény Zoltán – UAT Breţcu, Lázár Kiss Barna – UAT Baraolt, Fejér Levente – UAT Zăbala. 

- A fost aprobată modificarea Organigramei şi Statul de funcţii. Totodată a fost aprobată R.O.F. şi R.O.I. al 

A.D.I. ECO SEPSI.   

- În şedinţa AGA din 07.11.2016. s-au discutat despre O.U.G. nr. 196 / 2005. privind Fondul pentru mediu, 

prin care se specifică ca începând cu anul 2017. se vor aplica penalităţi la depozitare pentru fiecare tonă de 

deşeu. 

- Preşedintele a solicitat propuneri de la membrii asociaţiei pentru elaborarea noului Plan strategic de 

dezvoltare a A.D.I. ECO SEPSI. 

II. În conformitate cu dispoziţiile art. 25. alin. 1. din Statut Preşedintele Consiliului director în anul 2016. a 

convocat şedinţa Consiliului director de 2 (două) ori, unde s-au purtat discuţii despre următoarele: 

1. Şedinţa Consiliului Director din data de 04.11.2016. 

Aprobarea raportului de activitate, execuţia şi proiectul de BVC, cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, angajarea 

personalului. 

2. Şedinţa Consiliului Director din data de 13.12.2016. 

Formarea punctului de vedere privind modificarea Contractului de delegare în urma propunerii de modificare a 

tarifelor solicitat de operator. De asemenea s-a aprobat calendarul procesului de supunere spre aprobare a proiectului 

de hotărâre în consiliile locale ale UAT membre.  

- Din fondul de investiţii creat în baza Contractului de delegare s-au realizat următoarele investiţii: 

1 Punct de colectare deseuri str. Grigore Balan, 24. buc 1 17061.28 

2 Punct de colectare deseuri str. Lt. Paius David buc 1 13652.65 

3 Punct de colectare deseuri str. Crangului, 27. buc 1 4272.58 

 TOTAL    
34.986,51 

lei 

- A fost facturată plata cotizaţiei pentru U.A.T. membre care au înregistrat restanţe la plata cotizaţiilor (în 

valoare totală de 4.100 lei). 

             Preşedinte, 

         Tóth-Birtan Csaba 


